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Българска народна банка
Наредба № 8 от 27 април 2021 г. за
капиталовите буфери, комбинираното изискване за буфер, ограниченията
върху разпределенията и препоръката
за допълнителен собствен капитал
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 2 от 2006 г. за лицензите,
одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по
Закона за кредитните институции
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 4 от 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките
Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 7 от 2014 г. за организацията и управлението на рисковете
в банките
Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 20 от 2019 г. за издаване
на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и
надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИДЕНТ
Н А РЕПУ БЛИК АТА

9. Девети изборен район – Кърджалийски,
вк лючващ общините: Кърджали, Ардино,
Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград
и Черноочене.

УКАЗ № 133

10. Десети изборен район – Кюстендилски,
включващ общините: Кюстендил, Бобов дол,
Бобошево, Дупница, Кочериново, Невестино,
Рила, Сапарева баня и Трекляно.

На основание чл. 102, aл. 1 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 249 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Определям номерацията, наименованията
и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители
на 11 юли 2021 г., както следва:
1. Първи изборен район – Благоевградски,
включващ общините: Благоевград, Банско,
Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли,
Струмяни, Хаджидимово и Якоруда.
2. Втори изборен район – Бургаски, включващ общините: Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие,
Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево.
3. Т ре т и изборен ра йон – Варненск и,
включващ общините: Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол,
Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия
и Суворово.
4. Четвърти изборен район – Великотърновски, включващ общините: Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица,
Л ясковец, Павликени, Полск и Тръмбеш,
Свищов, Стражица и Сухиндол.
5. Пети изборен район – Видински, включващ общините: Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш,
Ново село, Ружинци и Чупрене.
6. Шести изборен район – Врачанск и,
включващ общините: Враца, Борован, Бяла
Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин.

11. Единадесети изборен район – Ловешки, включващ общините: Ловеч, Априлци,
Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин
и Ябланица.
12. Дванадесети изборен район – Монтана,
включващ общините: Монтана, Берковица,
Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец,
Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци
и Якимово.
13. Тринадесети изборен район – Пазарджишки, включващ общините: Пазарджик,
Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Рак итово,
Септември, Стрелча и Сърница.
14. Четиринадесети изборен район – Пернишки, включващ общините: Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън.
15. Петнадесети изборен район – Плевенски, включващ общините: Плевен, Белене,
Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник,
Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим и
Червен бряг.
16. Шестнадесети изборен район – Пловдив, включващ община Пловдив.
17. Седемнадесети изборен район – Пловдивски, включващ общините: Асеновград,
Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай,
Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение и Хисаря.

7. Сед м и изборен ра йон – Габр овск и,
вк л юч ва щ общ и н и т е: Габрово, Дря ново,
Севлиево и Трявна.

18. Осемнадесети изборен район – Разг ра дск и , вк л юч ва щ о бщ и н и т е: Ра зг ра д ,
Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил и
Цар Калоян.

8. Осми изборен район – Добрички, включващ общините: Добрич-град, Балчик, Генерал Тошево, Добричка, Каварна, Крушари,
Тервел и Шабла.

19. Деветнадесети изборен район – Русенски, включващ общините: Русе, Борово,
Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо
поле и Ценово.
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20. Двадесети изборен район – Силистренски, вк лючващ общините: Силистра,
А лфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа,
Ситово и Тутракан.

31. Тридесет и първи изборен район – Ямболски, включващ общините: Ямбол, Болярово, Елхово, Стралджа и Тунджа.

21. Двадесет и първи изборен район – Сливенски, включващ общините: Сливен, Котел,
Нова Загора и Твърдица.

Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

22. Двадесет и втори изборен район – Смолянски, включващ общините: Смолян, Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан,
Неделино, Рудозем и Чепеларе.
23. Двадесет и трети изборен район – София, включващ районите: „Витоша“, „Изгрев“,
„Красно село“, „Лозенец“, „Младост“, „Панчарево“, „Студентски“ и „Триадица“.
24. Два десет и че твърти изборен район – София, включващ районите: „Възраждане“, „Искър“, „Кремиковци“, „Оборище“,
„Подуяне“, „Сердика“, „Слатина“ и „Средец“.
25. Двадесет и пети изборен район – София, включващ районите: „Банк я“, „Връбница“, „Илинден“, „Красна поляна“, „Люлин“,
„Надежда“, „Нови Искър“ и „Овча купел“.
26. Двадесет и шести изборен район – Софийски, включващ общините: Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна
бан я, Драгоман, Елин Пелин, Ет рополе,
Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец,
Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар и Челопеч.
27. Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, включващ общините: Стара Загора, Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово,
Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел
баня, Раднево и Чирпан.
28. Двадесет и осми изборен район – Търговищки, включващ общините: Търговище,
Антоново, Омуртаг, Опака и Попово.
29. Двадесет и девети изборен район – Хаско в с к и , вк л юч в а щ о б щ и н и т е: Х а с ко в о,
Д и м и т р овг ра д , И в а й ловг ра д , Л ю би мец ,
Маджарово, Минерални бани, Свиленград,
Симеоновград, Стамболово, Тополовград и
Харманли.
30. Тридесети изборен район – Шуменски,
включващ общините: Шумен, Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан,
Никола Козлево, Нови пазар, Смядово и
Хитрино.

Издаден в София на 12 май 2021 г.

Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов
3064

УК АЗ № 134
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Ангел Христов Чолаков
от длъжността постоянен представител на
Република България към ЮНЕСКО.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 12 май 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
3065

УК АЗ № 135
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Николай Милков Милков – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Френската република, и
за постоянен представител на Република България към ЮНЕСКО със седалище в Париж.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 12 май 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
Международен кодекс за безопасност
на кораби, използващи газове или други
МИНИСТЕРСТВО
горива
с
ниска
температура
на възпламеняване
НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ
(Кодекс
IGF)
И СЪОБЩЕНИЯТА

МЕЖДУНАРОДЕН
КОДЕКС
(приет с Резолюция
MSC.391(95) на Комитета
по морска безопасност на

за безопасност на кораби,
използващи
газове
или други на
горива
ниска
Международната
морска
организация
11 юнис 2015
г. температура на възпламеняване (Кодекс IGF)
В сила за Република България от 1 януари 2017 г.)
(Приет с Резолюция MSC.391(95) на Комитета по морска безопасност на Международната морска
организация на 11 юни 2015 г. В сила за Република България от 1 януари 2017 г.)

КОМИТЕТЪТ ПО МОРСКА БЕЗОПАСНОСТ,
КАТО ПРИПОМНЯ член 28, буква б) от Конвенцията за Международната морска
организация относно функциите на Комитета,
КАТО ПРИЗНАВА необходимостта от задължителен кодекс за корабите, използващи
газове или други горива с ниска температура на възпламеняване,
КАТО ОТБЕЛЯЗВА Резолюция MSC.392(95), с която прие, наред с други, изменения на
глави II-1, II-2 и допълнението към приложението към Международната конвенция за
безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. („Конвенцията“), за да направи
задължителни съгласно Конвенцията разпоредбите на Международния кодекс за
безопасност на кораби, използващи газове или други горива с ниска температура на
възпламеняване (Кодекс IGF),
КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД на своята деветдесет и пета сесия проекта на Международен
кодекс за безопасност на кораби, използващи газове или други горива с ниска
температура на възпламеняване,
1 ПРИЕМА Кодекса IGF, чийто текст се съдържа в приложението към
настоящата резолюция;
2 ПРИКАНВА договарящите се правителства по Конвенцията да отбележат, че
Кодексът IGF ще влезе в сила на 1 януари 2017 г. след влизането в сила на измененията
на глави II-1, II-2 и на допълнението към приложението към Конвенцията;
3 ПРИКАНВА СЪЩО така договарящите се правителства да обмислят
доброволното прилагане на Кодекса IGF, доколкото е възможно, за товарни кораби с
брутен тонаж, по-малък от 500 тона, използващи газове или други горива с ниска
температура на възпламеняване;
4 ОТЧИТА, че изискванията за допълнителни горива с ниска температура на
възпламеняване ще бъдат добавени към Кодекса IGF, както и когато бъдат разработени
от Организацията;
5 ОТПРАВЯ ИСКАНЕ към Генералния секретар на Организацията да предаде
заверени копия от тази резолюция и текста на Кодекса IGF, съдържащ се в
приложението, на всички договарящи се правителства по Конвенцията;
6 СЪЩО ТАКА ОТПРАВЯ ИСКАНЕ към Генералния секретар на
Организацията да предаде копия от тази резолюция и текста на Кодекса IGF, съдържащ
се в приложението, на всички членове на Организацията, които не са договарящи се
правителства по Конвенцията.

Приложно поле

Определения

Алтернативно проектиране

ЦЕЛ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Цел

Функционални изисквания

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Цел

Оценка на риска

Ограничаване на последствията от експлозии

2.2

2.3

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

Функционални изисквания

Правила – Общи положения

Концепции за машинните отделения

Правила за газобезопасно машинно отделение

Правила за машинните отделения, защитени с ESD

Правила за местоположение и защита на тръбопроводите за гориво

Правила за проектиране на помещенията за подготовка на гориво

Правила за осушителни системи

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

СИСТЕМА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГОРИВОТО

Цел

Функционални изисквания

Правила – Общи положения

6

6.1

6.2

6.3

5.12 Правила за въздушните шлюзове

1

5.11 Правила за разположение на входове и други отвори в затворени пространства

Правила за преносимите танкове за втечнено газово гориво
Правила за ограничаване на СПГ гориво
Правила за системата за понижаване на налягането
Правила за граница на натоварване на танкове за втечнено газово гориво
Правила за поддържане на състоянието за съхранение на гориво

6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

Функционални изисквания
Правила за резервно подаване на гориво
Правила за функциите за безопасност на газоснабдителната система
Правила за разпределяне на горивото извън машинното отделение

9.2
9.3
9.4
9.5

Правила за проектирането на вентилационна тръба, външна тръба срещу
изтичане на газ от вътрешната тръба
Правила за компресори и помпи

9.9

Правила за подаване на газово гориво към консуматори в машинните
отделения, защитени с ESD
9.8

9.7

9.6 Правила за подаване на гориво към консуматори в газобезопасни машинни
отделения

Цел

9.1

Правила за колектор

8.4

Правила за системата за бункероване

Правила за бункеровъчната станция

8.3

ПОДАВАНЕ НА ГОРИВО КЪМ КОНСУМАТОРИ

Функционални изисквания

8.2

9

Цел

8.1

8.5

Правила относно материалите
БУНКЕРОВАНЕ

Правила за общи положения при проектиране на тръбопроводи

8

Функционални изисквания

7.3
7.4

Цел

7.2

МАТЕРИАЛИ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИ

7.1

7

6.14 Правила за производство и съхранение на инертен газ на борда

6.13 Правила за инертиране

6.12 Правила за контрол на околната среда на пространствата около автономни
танкове тип С

6.11 Правила за атмосферен контрол в трюмните помещения за съхранение на
гориво
(Системи за ограничаване на горивото, различни от автономни танкове тип С)

6.10 Правила за атмосферен контрол в системата за ограничаване на горивото

Правила за ограничаване на втечнено газово гориво

6.4

2

ДЪРЖАВЕН

5.10 Правила за капковите корита

Цел

ИЗПОЛЗВАЩИ

5.1

КОРАБИ,

ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСТРУКТИВНА СХЕМА НА КОРАБА

ЗА

5

ЧАСТ А-1 СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ
ПРИРОДЕН ГАЗ КАТО ГОРИВО

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1

ЧАСТ А

ПРЕДИСЛОВИЕ

2

1

СЪДЪРЖАНИЕ

Международен кодекс за безопасност на кораби, използващи газове или други
горива с ниска температура на възпламеняване (Кодекс IGF)

ПРИЛОЖЕНИЕ
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15.9 Правила за откриване на пожари

3

15.8 Правила за откриване на газ

10.4 Правила за основните и спомагателните котли

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЕКСПЛОЗИИ

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

18.1 Цел
18.2 Функционални изисквания
18.3 Правила за техническо обслужване
18.4 Правила за бункеровъчните операции
18.5 Правила за влизане в затворено пространство
18.6 Правила за инертност и обезвъздушаване на горивните системи

13.4 Правила за пространството за свързване на танкове

13.5 Правила за машинните отделения

13.6 Правила за помещението за подготовка на горивото

13.7 Правила за бункеровъчната станция

13.8 Правила за канали и двойни тръби

14

ЧАСТ D

19

19.1 Цел
19.2 Функционални изисквания

15.1 Цел

15.2 Функционални изисквания

15.3 Правила – Общи положения

ОБУЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ: РАЗПИСКА ЗА ДОСТАВКА НА LNG-БУНКЕР

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ

14.3 Правила – Общи положения

15

14.2 Функционални изисквания

14.1 Цел

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

4

18.7 Правила за работа при високи температури по или в близост до горивни
системи

УЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

18

13.2 Функционални изисквания

13.3 Правила – Общи положения

ЧАСТ C-1

16.7 Правила за изпитване

17

13.1 Цел

ВЕНТИЛАЦИЯ

16.6 Заваряване, топлинна обработка след заваряване и изпитване без разрушаване

16.5 Изпитване

16.4 Други правила за конструкция от метални материали

16.3 Заваряване на метални материали и изпитване без разрушаване за системата
за ограничаване на гориво

ДЪРЖАВЕН

13

12.5 Опасни зони

12.4 Правила за класификация на зоните

12.3 Правила – Общи положения

12.2 Функционални изисквания

12.1 Цел

12

16.2 Общи правила за изпитване и спецификации

16.1 Общи положения

16 ПРОИЗВОДСТВО, ИЗРАБОТКА И ИЗПИТВАНЕ

ЧАСТ B-1

СТАНДАРТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДИКИ ЗА ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ
ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА СИСТЕМИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГОРИВОТО С
НОВА КОНФИГУРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ:

15.11 Правила за функциите за безопасност на системите за подаване на гориво

6

11.7 Правила за пожарооткриваща и пожароизвестителна система

11.6 Правила за системи за гасене на пожари с прахово пожарогасително средство

11.5 Правила за системата за разпръскване на вода

11.4 Правила за противопожарния тръбопровод

11.3 Правила за противопожарна защита

11.2 Функционални изисквания

11.1 Цел

11

15.10 Правила за вентилация

15.7 Правила за наблюдение на газовите двигатели

10.3 Правила за двигатели с вътрешно горене от бутален тип

10.5 Правила за газови турбини

15.6 Правила за наблюдение на газови компресори

10.2 Функционални изисквания

15.5 Правила за управление на бункероването

15.4 Правила за бункероване и наблюдение на танкове за втечнено газово гориво

10.1 Цел

ДРУГИ КОНСУМАТОРИ НА ГАЗ

10 ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАДВИЖВАНЕ И

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 40

Предговор

Приложно поле

2.1

Определения

СПГ означава сгъстен природен газ (вж. също 2.2.26).

2.2.12

ESD означава аварийно спиране.

6

2.2.11 Затворено пространство означава всяко пространство, в което, при липса на
изкуствена вентилация, вентилацията ще бъде ограничена и всяка експлозивна
атмосфера няма да бъде естествено разпръсната.

2.2.10 Двигатели, работещи с два вида гориво, означава двигатели, които използват
гориво, попадащо в обхвата на настоящия Кодекс (с пилотно гориво) и нефтено гориво.
Нефтените горива могат да включват дестилат и остатъчни горива.

2.2.9
Двоен блок и клапан за обезвъздушаване означава поредица от два клапана в
тръба и трети клапан, позволяващ освобождаването на налягането от тръбата между
тези два клапана. Устройството може да се състои и от двупосочен клапан и затварящ
клапан вместо от три отделни клапана.

2.2.8
Проектното налягане на парите „PO“ е максималното манометрично
налягане в горната част на танка, което трябва да се използва при проектирането на
танка.

2.2.7
Проектна температура за избор на материали е минималната температура,
при която втечнено газово гориво може да бъде натоварено или транспортирано в
танкове за втечнено газово гориво.

2.2.6
Пункт за управление означава пространствата, определени в глава II-2 на
SOLAS и допълнително за настоящия Кодекс – пунктът за управление на двигателите.

2.2.5

2.2.4
Сертифициран безопасен тип означава електрическо оборудване, което е
сертифицирано като безопасно от съответните органи, признати от Администрацията
за експлоатация в запалима атмосфера въз основа на признат стандарт.

2.2.3
Бункероване означава прехвърляне на течно или газообразно гориво от
наземни или плаващи съоръжения в постоянни танкове на кораб или свързване на
преносими танкове към системата за подаване на гориво.

2.2.2
Ширина (B) означава най-голямата формована ширина на кораба при или под
най-дълбокото газене (лятна товарна водолиния на газене на кораба) (вж. правило II1/2.8 на SOLAS).

2.2.1
Авария означава неконтролируемо събитие, което може да доведе до загуба на
човешки живот, телесни повреди, екологични щети или загуба на активи и финансови
интереси.

Освен ако не е посочено друго по-долу, определенията са дефинирани в глава II-2 на
SOLAS.

2.2

Освен ако изрично не е предвидено друго, настоящият Кодекс се прилага за кораби, за
които се прилага част G от глава II-1 на SOLAS.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2

ЧАСТ А

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

5

Междувременно за други горива с ниска температура на възпламеняване съответствието
с функционалните изисквания на настоящия Кодекс трябва да бъде доказано чрез
алтернативно проектиране.

Настоящата версия на този Кодекс включва правила, които отговарят на функционалните
изисквания за горивото от природен газ. Правила за други горива с ниска температура на
възпламеняване ще бъдат добавени към настоящия Кодекс, както и когато те бъдат
разработени от Организацията.

Настоящият Кодекс се отнася до всички зони, които се нуждаят от специално внимание
при използването на гориво с ниска температура на възпламеняване. Кодекс IGF е
основан на подхода на целите (MSC.1/Circ.1394). Поради това за всеки раздел са
определени цели и функционални изисквания, съставляващи основата за проектиране,
изграждане и експлоатация.

По време на разработването на настоящия Кодекс бе отчетено, че той трябва да се
основава на утвърдени морски архитектурни и инженерни принципи и на натрупания
експлоатационен опит, полеви данни, изследвания и разработки. Поради бързото
развитие на технологията за нови горива Организацията периодично ще преразглежда
настоящия Кодекс, като взема предвид както опита, така и техническото развитие.

Основната идея на настоящия Кодекс е да се осигурят задължителни разпоредби за
подреждането, монтажа, контрола и наблюдението на машини, оборудване и системи,
използващи гориво с ниска температура на възпламеняване, за да се сведе до минимум
рискът за кораба, неговия екипаж и околната среда, като се има предвид естеството на
съответните горива.

Целта на настоящия Кодекс е да осигури международен стандарт за кораби, използващи
гориво с ниска температура на възпламеняване, различни от корабите, обхванати от
Кодекса IGC.

1
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Експлозия означава дефлаграционно събитие на неконтролируемо горене.

Междупреградно пространство е пространството между основна и
допълнителна преграда, независимо дали е изцяло или частично заета
от изолация или друг материал; и

Пространство за свързване на танка е пространството около всички
връзки на танка и клапани на танка, което се изисква за танковете с
такива връзки в затворените пространства.

.2

.3

работно

LEL означава долната граница на експлозивност.

максимално

налягане,

7

8

2.2.40 Неприемлива загуба на мощност означава, че не е възможно да се поддържа
или възстанови нормалната работа на задвижващия механизъм в случай на

ВЕСТНИК

2.2.24

означава

2.2.39 Източник на изпускане означава точка или място, откъдето газ, пара, мъгла
или течност могат да бъдат изпуснати в атмосферата, така че да може да се образува
експлозивна атмосфера.

налягане

2.2.23 Автономните танкове са самоносещи, не са част от корпуса на кораба и не
са от съществено значение за здравината на корпуса.

2.2.22 Високо
от 1,0 MPa.
по-голямо

2.2.37 Допълнителна преграда е устойчив на течности външен елемент на система
за ограничаване на горивото, проектиран да позволява временно ограничаване на
всяко предвидено изтичане на течно гориво през основната преграда и да
предотвратява понижаването на температурата на конструкцията на кораба до опасно
ниво.

2.2.36 Еталонна температура означава температурата, съответстваща на
налягането на парите на горивото в горивния танк при зададеното налягане на
предпазните клапани (PRV).

2.2.35 Рискът е израз на комбинацията от вероятността и сериозността на
последствията.

2.2.34 Открита палуба означава палуба без значителен риск от пожар, която е
отворена най-малко от двата края/страни или е отворена от единия край и е снабдена с
подходяща естествена вентилация, действаща по цялата дължина на палубата чрез
постоянни отвори, разпределени в страничната обшивка или палубата.

2.2.33 Неопасна зона означава зона, в която не се очаква наличие на експлозивна
газова атмосфера в количества, които изискват специални предпазни мерки за
изграждането, инсталирането и използването на оборудване.

2.2.32 Многогоривни двигатели означава двигатели, които могат да използват две
или повече различни горива, които са отделени едно от друго.

2.2.31 Мембранните танкове са несамоносещи танкове, които се състоят от тънък
течен и газонепроницаем слой (мембрана), поддържан чрез изолация от съседната
конструкция на корпуса.

2.2.38 Полузатворено пространство означава пространство, в което естествените
условия на вентилация се различават значително от тези на откритата палуба поради
наличието на конструкции като покриви, прегради срещу вятър и вертикални прегради и
които са разположени така, че да не може да има разсейване на газ.

2.2.21 Опасна зона е зона, в която има или може да се очаква наличие на
експлозивна газова атмосфера в количества, които изискват специални предпазни
мерки за изграждането, монтажа и използването на оборудване.

2.2.20 Двигател, работещ само с газ означава двигател, който може да работи само
с газ и не може да превключва на работа с какъвто и да е друг вид гориво.

2.2.19 Консуматор на газ означава всяко съоръжение в кораба, което използва газ
като гориво.

2.2.18 Газ означава флуид с абсолютно налягане на парата над 0,28 MPa при
температура 37,8°C.

MARVS означава максимално допустимата настройка на предпазния клапан.

2.2.30 MAWP означава максимално допустимото работно налягане на системен
компонент или танк.

2.2.29

2.2.28 Гориво с ниска температура на възпламеняване означава газообразно или
течно гориво с точка на възпламеняване, по-ниска от разрешената съгласно точка 2.1.1
от правило ІІ-2/4 на SOLAS.

ДЪРЖАВЕН

2.2.17 Помещение за подготовка на горивото означава всяко помещение,
съдържащо помпи, компресори и/или изпарители за целите на подготовката на
горивото.

LNG означава втечнен природен газ.

2.2.27 Граница на натоварване (LL) означава максималният допустим обем течност
спрямо обема на танка, до който танкът може да бъде натоварен.

2.2.26

2.2.25 Дължина (L) е дължината, определена в действащата Международна
конвенция за товарните водолинии.
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2.2.16 Граница на пълнене (FL) означава максималният обем течност в горивен танк
спрямо общия обем на танка, когато течното гориво достигне еталонната температура.

Трюмно помещение за съхранение на гориво е пространството,
оградено от конструкцията на кораба, в което е разположена
системата за ограничаване на горивото. Ако връзките на танка са
разположени в трюмното помещение за съхранение на гориво, това ще
бъде и пространство за свързване на танка;

.1

Пространствата около горивния танк се определят, както следва:

2.2.15 Система за ограничаване на горивото е подредбата за съхранение на
горивото, включително връзките на танка. Тя включва основна и допълнителна
преграда, ако има такава, свързаната с тези елементи изолация и всички междинни
пространства, както и прилежащата конструкция, ако се използва за поддържане на
тези елементи. Ако допълнителната преграда е част от конструкцията на корпуса, тя
може да служи като граница на трюмното помещение за съхранение на гориво.

2.2.14 Понижаване на налягането при експлозия означава мерките, предвидени, за
да се предотврати налягането при експлозия в резервоар или затворено пространство
да надвиши максималното свръхналягане, за което е проектиран резервоарът или
помещението, чрез освобождаване на свръхналягането през определени отвори.

2.2.13

С Т Р.
БРОЙ 40

.2

Цел

3.1

Функционални изисквания

Цел

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
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Целта на настоящата глава е да гарантира, че се извършват необходимите оценки на

4.1

4

3.2.18 Единична неизправност в техническа система или компонент не трябва да води
до опасна или ненадеждна ситуация.

3.2.17 Техническата документация трябва да позволява оценка на съответствието на
системата и нейните компоненти с приложимите правила, насоки, използвани
стандарти за проектиране и принципите, свързани с безопасността, наличността,
ремонтопригодността и надеждността.

3.2.16 Пускането в експлоатация, изпитванията и техническото обслужване на
горивни системи и машини за оползотворяване на газ трябва да отговарят на целта по
отношение на безопасността, наличността и надеждността.

3.2.15 Осигуряват се мерки за откриване, защита и потушаване на пожари,
подходящи за съответните опасности.

3.2.14 Монтира се стационарна система за откриване на газ, подходяща за всички
съответни помещения и зони.

3.2.13 Осигуряват се подходящи системи за управление, сигнализация, наблюдение и
спиране, за да се осигури безопасна и надеждна експлоатация.

3.2.12 Системата за ограничаване на горивото и машинните отделения, съдържащи
източник, който може да освободи газ в помещението, трябва да бъдат оборудвани и
разположени така, че пожар или експлозия в което и да е от тях да не доведе до
неприемлива загуба на мощност или да причини преминаването в неработно състояние
на оборудването в други отделения.

3.2.11 Машините, системите и компонентите се проектират, конструират, монтират,
експлоатират, поддържат и защитават, за да се осигури безопасна и надеждна
експлоатация.

3.2.10 Осигуряват се тръбопроводни системи, ограничителни мерки и мерки за
понижаване на свръхналягането, които са с подходящо проектиране, конструкция и
монтаж за тяхното предназначение.

3.2.9
Трябва да бъдат осигурени мерки за безопасно и подходящо подаване на
гориво, съоръжения за съхранение и бункероване, които могат да приемат и
ограничават горивото в необходимото състояние без изтичане. Освен когато това е
необходимо от съображения за безопасност, системата трябва да бъде проектирана
така, че да предотвратява изпускането на въздух при всички нормални
експлоатационни условия, включително периодите на работа на празен ход.

ВЕСТНИК
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3.2.4
Опасните зони се ограничават, доколкото е възможно, за да се сведат до
минимум потенциалните рискове, които могат да засегнат безопасността на кораба,
лицата на борда и оборудването.

3.2.3
Философията на проектиране трябва да гарантира, че мерките за намаляване
на риска и действията за безопасност за газовата горивна инсталация не водят до
неприемлива загуба на мощност.

3.2.2
Вероятността и последствията от опасностите, свързани с горивото, се
ограничават до минимум чрез подреждане и проектиране на системите, като например
вентилация, откриване и действия за безопасност. В случай на изтичане на газ или
неуспех на мерките за намаляване на риска трябва да се предприемат необходимите
действия за безопасност.

3.2.1
Безопасността и надеждността на системите трябва да са еквивалентни на
тези, постигнати с нови и сравними основни и спомагателни машини, използващи
конвенционално гориво.

3.2

Системните компоненти трябва да бъдат защитени срещу външни повреди.

3.2.8
Източниците на запалване в опасните зони трябва да бъдат сведени до
минимум, за да се намали вероятността от експлозии.

3.2.7

ДЪРЖАВЕН

Целта на настоящия Кодекс е да осигури безопасно и екологосъобразно проектиране,
изграждане и експлоатация на кораби, и по-специално на техните инсталации от
системи за задвижващи машини, спомагателни машини за генериране на енергия и/или
машини с друго предназначение, използващи като гориво газ или гориво с ниска
температура на възпламеняване.

ЦЕЛ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

3

2.3.3
Еквивалентността на алтернативния проект се доказва, както е посочено в
правило ІІ-1/55 на SOLAS и се одобрява от Администрацията. Въпреки това
Администрацията не допуска оперативни методи или процедури да се прилагат като
алтернатива на определен монтаж, материал, уред, апарат, артикул от оборудване или
тип, свързан с него, които са предписани от Кодекса.

Такива горива, уреди и съоръжения могат да се използват, при условие че отговарят на
целта и функционалните изисквания и осигуряват еквивалентно ниво на безопасност по
съответните глави.

да се различават от предвидените в настоящия Кодекс, или

да бъдат проектирани за използване на гориво, което не е изрично
посочено в настоящия Кодекс.

.1

2.3.2
Горивата, уредите и съоръженията на горивните системи с ниска температура
на възпламеняване могат:

2.3.1
Настоящият Кодекс съдържа функционални изисквания за всички уреди и
съоръжения, свързани с използването на горива с ниска температура на
възпламеняване.

Алтернативно проектиране

3.2.6
Предотвратява се случайното натрупване на концентрации на експлозивни,
запалими или токсични газове.

2.2.41 Налягането на парите е равновесното налягане на наситените пари над
течността, изразено в абсолютни MPa при определена температура.

2.3

3.2.5
Оборудването, инсталирано в опасни зони, се свежда до минимума, необходим
за експлоатационни цели и се сертифицира по подходящ начин.

нефункциониращо основно спомагателно устройство в съответствие с правило ІІ-1/26.3
на SOLAS.

БРОЙ 40
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Оценка на риска

да поврежда кораба по такъв начин, че да настъпи навлизане на вода
под главната палуба или прогресиращо наводняване;

да поврежда работните площи или жилищните помещения по такъв
начин, че лицата, които остават в такива зони при нормални
експлоатационни условия, да бъдат ранени;

да нарушава правилното функциониране на пунктовете за управление
и помещенията с разпределителни табла, необходими за
електроразпределението;

да уврежда животоспасяващото оборудване или свързаните с него
съоръжения за спускане;

да нарушава правилното функциониране на противопожарното
оборудване, разположено извън повреденото от експлозия
пространство;

да засяга други зони на кораба по такъв начин, че да възникнат
верижни реакции, включващи, inter alia, товари, газ и корабно гориво;
или

да предотвратява достъпа на хората до спасителни средства или да
възпрепятства аварийните маршрути.

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

Цел

5.1

Функционални изисквания

Правила – Общи положения

танкът(танковете) за гориво се разполага(т) по такъв начин, че
вероятността за повреда на танка(танковете) след сблъсък или
заземяване, е сведена до минимум, като се вземат предвид безопасната
експлоатация на кораба и други опасности, които да се отнасят за кораба;
системите за ограничаване на горивото, тръбопроводите за гориво и
другите източници на изпускане на гориво се разполагат и подреждат
така, че изпуснатият газ да бъде отведен на безопасно място на открито;
технологични или други отвори до помещенията, съдържащи източници
на изпускане на гориво се разполагат така, че запалими, задушливи или
токсични газове да не могат да изтичат в пространства, които не са
проектирани за наличието на такива газове;
тръбопроводите за гориво трябва да бъдат защитени срещу механични
повреди;
системата за задвижване и подаване на гориво се проектира така, че
действията за безопасност след изтичане на газ да не водят до
неприемлива загуба на мощност; и
вероятността от експлозия на газ в машинно отделение с газ или
с машини, работещи с ниска температура на възпламеняване, се свежда
до минимум.

ВЕСТНИК
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5.3.1
Танковете за съхранение на гориво трябва да бъдат защитени срещу
механични повреди.

5.3

.6

.5

.4

.3

.2

.1

5.2.1
Настоящата глава е свързана с функционалните изисквания в 3.2.1 – 3.2.3,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.8,
3.2.12 – 3.2.15 и 3.2.17. По-специално се прилага следното:

5.2

Целта на настоящата глава е да осигури безопасно местоположение, подредба на
пространства и механична защита на оборудването за производство на
електроенергия, системите за съхранение на гориво, оборудването за подаване на
гориво и системите за презареждане с гориво.

ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСТРУКТИВНА СХЕМА НА КОРАБА

5

Следва да се има предвид, че съставът на природния газ може да варира в зависимост
от източника на природен газ и обработката на газа.

Гориво в контекста на правилата в тази част означава природен газ в неговото
втечнено или газообразно състояние.

ДЪРЖАВЕН

11

да причинява повреда или смущения в правилното функциониране на
оборудването/системите, разположени във всяко помещение,
различно от помещението, в което се случва инцидентът;

.1

Експлозия в помещение, съдържащо потенциални източници на изпускане и
потенциални източници на запалване, не трябва:

Ограничаване на последствията от експлозии

ЧАСТ A-1
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОРАБИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ПРИРОДЕН ГАЗ КАТО
ГОРИВО

10

4.3

4.2.3
Рисковете се анализират с помощта на приемливи и признати техники за
анализ на риска и като минимум трябва да се вземат предвид загубата на функция,
повреда на компонентите, пожар, експлозия и електрически удар. Анализът гарантира,
че рисковете се елиминират, когато това е възможно. Рисковете, които не могат да
бъдат елиминирани, се намаляват според необходимостта. Подробностите за
рисковете и начините за тяхното намаляване се документират по задоволителен за
Администрацията начин.

4.2.2
За корабите, за които се прилага част А-1, оценката на риска, изисквана
съгласно точка 4.2.1, се извършва само когато това се изисква изрично от точки 5.10.5,
5.12.3, 6.4.1.1, 6.4.15.4.7.2, 8.3.1.1, 13.4.1, 13.7 и 15.8.1.10, както и от точки 4.4 и 6.8 от
приложението.

4.2.1
Извършва се оценка на риска, за да се гарантира, че са разгледани рисковете,
произтичащи от използването на горива с ниска температура на възпламеняване, които
са свързани с лицата на борда, околната среда, конструктивната якост или целостта на
кораба. След всяка разумно предвидима повреда се вземат предвид опасностите,
свързани с физическото разположение, експлоатацията и техническата поддръжка.

4.2

съответните рискове, за да се елиминират или смекчат неблагоприятните въздействия
за лицата на борда, околната среда или кораба.

С Т Р.
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.5

Vc съответства на 100% от брутния проектен обем на
индивидуалния горивен танк при 20°C, включително
куполи и пристройки.

за Vc 30 000 м3, 2 м,

.4

където:

за 5000 м Vc < 30 000 м , 0,8 + Vc/25 000 м; и

.3

3

за 1000 м3 < Vc < 5000 м3, 0,75 + Vc x 0,2/4000 м;

.2

3

за Vc по-малко или равно на 1000 м3, 0,8 м;

.1

За товарни кораби:

За кораби с конструкция на корпуса, осигуряваща по-висока
устойчивост на сблъсък и/или заземяване, правилата за
местоположението на горивните танкове могат да бъдат специално
разгледани в съответствие с раздел 2.3.

L е дължината, определена в Международната конвенция за
товарните водолинии (вж. правило ІІ-1/2.5 на SOLAS).

.2

.1

където:

където:

14

H е разстоянието в метри от базовата линия до най-

fv = 0,2 — (0,2 • ((H — d) — 7,8)/4,7), във всички останали
случаи fv не трябва да се приема по-малко от 0.

fv = 1,0 — 0,8 • ((H — d)/7,8), ако (H — d) е по-малко или
равно на 7,8 m. fv не трябва да се приема повече от 1.

fv се изчислява чрез използване на формулировките за
коефициент v, съдържащи се в правило ІІ-1/7-2.6.1.1 на
SOLAS, и отразява вероятността повредата да не се простира
вертикално над най-долната граница на горивния танк.
Използват се следните формули:

ft = 1 — r(x1,x2, b)

ft се изчислява чрез използване на формулировките за
коефициент r, съдържащи се в правило ІІ-1/7-1.1.2 на SOLAS, и
отразява вероятността повредата да проникне отвъд
външната граница на горивния танк. Формулата е:

fl се изчислява чрез използване на формулировките за
коефициент p, съдържащи се в правило ІІ-1/7-1.1.1.1 на
SOLAS. Стойността на x1 трябва да съответства на
разстоянието от крайната кърмова точка до най-близката до
кърмата граница на горивния танк, а стойността на x2 трябва
да съответства на разстоянието от крайната кърмова точка до
най-близката до носа граница на горивния танк.

fCN се изчислява по следната формула:

Стойността fCN , изчислена както е описано по-долу, е по-малка от 0,02
за пътнически кораби и от 0,04 за товарни кораби.

5.3.4
Като алтернатива на 5.3.3.1 по-горе, за определяне на приемливото
местоположение на горивните танкове може да се използва следният метод на
изчисление:

.8

където:

ВЕСТНИК
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Долната граница на танка(танковете) за гориво се разполага над
минималното разстояние B/15 или 2,0 м, в зависимост от това кое е помалко, измерено от формованата линия на долната външна обшивка в
диаметралната плоскост.

.2

За пътнически кораби: B/10, но в никакъв случай по-малко от
0,8 м. Това разстояние обаче не е необходимо да бъде поголямо от B/15 или 2 м, в зависимост от това кое от двете е помалко, когато външната обшивка е разположена към
централната линия на борда на B/5 или 11,5 м, в зависимост от
това кое от двете е по-малко, както се изисква в 5.3.3.1.

Границата на горивния танк в никакъв случай не може да бъде
разположена по-близо до външната обшивка или крайната кърмова
точка на кораба, отколкото следва:

.4

За многокорпусни кораби стойността на В може да бъде разгледана
специално.

.7
Танкът(танковете) за гориво трябва да бъде към кърмата на напречна
равнина на 0,08L, измерена от носовия перпендикуляр в съответствие с правило ІІ-1/8.1
на SOLAS за пътнически кораби, и зад отбойната преграда – за товарни кораби.

.6

ДЪРЖАВЕН

.1

За автономни танкове защитното разстояние се измерва до корпуса на
танка (основната преграда на системата за ограничаване на танка). За
мембранни танкове разстоянието се измерва до вертикалните
прегради около изолацията на танка.

.3

B е най-голямата формована ширина на кораба при или под
най-дълбокото газене (лятна товарна водолиния на газене на
кораба) (вж. правило II-1/2.8 на SOLAS).

Границите на всеки горивен танк се приемат за крайните външни
надлъжни, напречни и вертикални граници на конструкцията на танка,
включително клапаните на танка.

където:

Горивните танкове се разполагат на минимално разстояние B/5 или
11,5 м, в зависимост от това кое от двете е по-малко, измерено
навътре от страната на кораба, под прав ъгъл спрямо диаметралната
плоскост на нивото на лятната товарна водолиния на газене;

.2

.1

5.3.3
Танкът(танковете) за гориво трябва да бъде(-ат) защитен(и) от външни
повреди, причинени от сблъсък или заземяване, по следния начин:

5.3.2
Танковете и или оборудването за съхранение на гориво, разположени на
открита палуба, трябва да бъдат разположени така, че да се осигури достатъчна
естествена вентилация, за да се предотврати натрупването на изпуснат газ.

БРОЙ 40
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за 5000 м3 Vc < 30 000 м3, 0,8 + Vc/25 000 м; и

.3

За кораби с конструкция на корпуса, осигуряваща по-висока
устойчивост на сблъсък и/или заземяване, правилата за
местоположението на горивните танкове могат да бъдат специално
разгледани в съответствие с раздел 2.3.

.8

Правила за газобезопасно машинно отделение

Неизправностите, водещи до опасни концентрации на газ, например
спукване на газови тръби или издухване на уплътнения, се покриват от
устройства за понижаване на налягането при експлозия и мерките за
ESD.

В защитено с ESD машинно отделение единична повреда може да
доведе до изпускане на газ в пространството. Вентилационната
система е проектирана така, че да поеме вероятен максимален теч
поради технически неизправности.

Машинни отделения, защитени с ESD: Мерките в машинните
отделения са такива, че пространствата се считат за безопасни при
нормални условия, но при определени необичайни условия могат да
станат опасни. В случай на необичайни условия, включващи опасност
от изтичане на газ, аварийното спиране (ESD) на необезопасено
оборудване (източници на запалване) и машини се извършва
автоматично, като оборудването или машините, които се използват
или работят при тези условия, трябва да бъдат от сертифициран
безопасен тип.

В газобезопасно машинно отделение една повреда не може да доведе
до изпускане на газово гориво в машинното отделение.

Газобезопасни машинни отделения: Мерките в машинните отделения
са такива, че пространствата се считат за газобезопасни при всякакви
условия, както при нормални, така и при необичайни условия, т.е. по
своята същност газобезопасни.

Правила за машинните отделения, защитени с ESD

5.6.2
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Прилагат се мерки за защита срещу експлозия, повреда на зони извън

5.6.1
Защитата чрез ESD се ограничава до машинните отделения, които са
сертифицирани за периодична работа без надзор.

5.6

5.5.2
Всички горивни тръбопроводи в границите на машинното отделение трябва да
бъдат затворени в газонепроницаем корпус в съответствие с 9.6.

5.5.1
Единична повреда в горивната система не трябва да води до изпускане на газ в
машинното отделение.

5.5

.2

.1

ВЕСТНИК
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В случай че разположението на горивните танкове е несиметрично
спрямо диаметралната плоскост на кораба, изчисленията за fCN се
изчисляват както от дясната, така и от лявата страна на кораба и
средната стойност се използва за оценката. Минималното разстояние,
определено в параграф 5.3.4.5, трябва да бъде спазено от двете
страни.

.7

Vc съответства на 100% от брутния проектен обем на
индивидуалния горивен танк при 20°C, включително
куполи и пристройки.

В случай на повече от един непрепокриващ се горивен танк,
разположен в надлъжна посока, fCN се изчислява в съответствие с
параграф 5.3.4.2 за всеки горивен танк поотделно. Стойността,
използвана за пълното подреждане на горивните танкове, е сумата от
всички стойности за fCN, получени за всеки отделен танк.

където:

.4 за Vc 30 000 м3, 2 м,

за 1000 м3 < Vc < 5000 м3, 0,75+ Vc x 0,2/4000 м;

.2

.1 за Vc по-малко или равно на 1000 м3, 0,8 м;

За товарни кораби:

Концепции за машинните отделения

5.4.1
С цел да се сведе до минимум вероятността от експлозия на газ в машинно
отделение с машини, работещи с газ, може да се приложи една от следните две
алтернативни концепции:

5.4

.2 корабът има и надлъжна вертикална преграда, образуваща страничните
танкове.

.1 трюмните помещения за съхранение на гориво се отделят от морето чрез
двойно дъно; и

5.3.5
Когато горивото се превозва в система за ограничаване на горивото, изискваща
пълна или частична допълнителна преграда:

ДЪРЖАВЕН

.6

.2

За пътнически кораби: B/10, но в никакъв случай по-малко от
0,8 м. Това разстояние обаче не е необходимо да бъде поголямо от B/15 или 2 м, в зависимост от това кое от двете е помалко, когато външната обшивка е разположена към
централната линия на борда на B/5 или 11,5 м, в зависимост
от това кое от двете е по-малко, както се изисква в 5.3.3.1.

Границата на горивния танк в никакъв случай не може да бъде
разположена по-близо до външната обшивка или крайната кърмова
точка на кораба, отколкото следва:

.5

.1

За автономни танкове защитното разстояние се измерва до корпуса на
танка (основната преграда на системата за ограничаване на танка). За
мембранни танкове разстоянието се измерва до вертикалните
прегради около изолацията на танка.

.4

.3

d е най-дълбокото газене (лятна товарна водолиния на
газене).
Границите на всеки горивен танк се приемат за крайните външни
надлъжни, напречни и вертикални граници на конструкцията на танка,
включително клапаните на танка.

долната граница на горивния танк; и

С Т Р. 1 2
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спирателен клапан;

резервни системи; и

ефективна вентилация.

.2

.3

.4

Машинното отделение с газ трябва да съдържа само минимално
необходимото оборудване, компоненти и системи, необходими за
поддържане на функционирането на газовите машини.

Трябва да бъде инсталирана стационарна система за откриване на газ,
която автоматично спира подаването на газ и изключва цялото
електрическо оборудване или инсталации, които не са от
сертифициран безопасен тип.

.2

.3

Правила за осушителни системи

Правила за капковите корита

Капковите корита трябва да са изработени от подходящ материал.

5.11.2 Ако помещението за подготовка на горивото е одобрено с местоположение под
палубата, помещението трябва, доколкото е възможно, да има независим достъп
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5.11.1 Не трябва да се разрешава директен достъп от неопасна зона към опасна зона.
Когато такива отвори са необходими по оперативни причини, трябва да бъде осигурен
въздушен шлюз, който отговаря на изискванията на 5.12.

5.7.3
Горивните тръби, които преминават през ро-ро пространствата, помещенията
от специална категория и откритите палуби, трябва да бъдат защитени срещу
механични повреди.

5.7.2
Тръбопроводите за гориво не трябва да преминават директно през жилищни
помещения, сервизни помещения, помещения за електрическо оборудване или
пунктове за управление, както са определени в Конвенцията SOLAS.

5.7.1
Горивните тръби не трябва да се намират на по-малко от 800 мм от страната
на кораба.

5.11
Правила за разположение на входове и други отвори в затворени
пространства

5.10.5 Всяко корито трябва да има достатъчен капацитет, за да се гарантира, че може
да бъде обработено максималното количество разлив съгласно оценката на риска.

5.7

Правила за местоположение и защита на тръбопроводите за гориво

5.10.4 Всяко корито трябва да е снабдено с дренажен клапан, който позволява
оттичането на дъждовна вода зад борда на кораба.

5.10.3 Капковото корито трябва да бъде термоизолирано от конструкцията на кораба,
така че обкръжаващите корпусни или палубни конструкции да не бъдат изложени на
неприемливо охлаждане в случай на изтичане на течно гориво.

5.10.2

5.10.1 Капковите корита се монтират там, където може да възникне теч, който може
да причини увреждане на конструкцията на кораба или там, където е необходимо
ограничаване на зоната, която е засегната от разлив.

5.10

5.9.3
Трюмните или междупреградни пространства за автономни танкове тип А за
течен газ трябва да бъдат оборудвани с дренажна система, подходяща за обработка на
течно гориво в случай на изтичане или пробив на горивни танкове.

5.9.2
Когато горивото се превозва в система за ограничаване на горивото,
изискваща допълнителна преграда, трябва да се осигурят подходящи дренажни
съоръжения за справяне с всяко изтичане в трюма или изолационните пространства
през съседната конструкция на кораба. Осушителната система не трябва да води до
помпи в безопасни пространства. Осигуряват се средства за откриване на такова
изтичане.

5.9.1
Осушителните системи, инсталирани в зоните, където може да има гориво,
попадащо в обхвата на настоящия Кодекс, трябва да бъдат отделени от осушителната
система на помещенията, в които не може да има гориво.

5.9

5.6.7
Вентилационната система на машинните отделения, защитени с ESD, се
разполага в съответствие с 13.5.

5.6.6
Защитените с ESD машинни отделения се проектират така, че да се осигури
геометрична форма, която да свежда до минимум натрупването на газове или
образуването на газови джобове.

5.6.5
Защитените с ESD машинни отделения, отделени от една вертикална
преграда, са достатъчно здрави, за да издържат на въздействието на локална газова
експлозия в което и да е от помещенията, без да се засяга целостта на съседните
помещения и оборудване в рамките на това помещение.

Правила за проектиране на помещенията за подготовка на гориво

Помещенията за подготовка на горивото трябва да са разположени на открита палуба,
освен ако тези помещения са разположени и оборудвани в съответствие с
разпоредбите на настоящия Кодекс относно пространствата за свързване на танкове.

5.8

5.7.5
Тръбопроводите за газово гориво в защитените с ESD машинни отделения
трябва да бъдат защитени срещу механични повреди.

5.7.4
Тръбопроводите за газово гориво в защитените с ESD машинни отделения
трябва да бъдат разположени възможно най-далеч от електрическите инсталации и
танковете, съдържащи запалими течности.

ДЪРЖАВЕН

5.6.4
Разпределението на двигателите между различните машинни отделения е
такова, че спирането на подаването на гориво към всяко машинно отделение не води
до неприемлива загуба на мощност.

Двигателите за генериране на задвижваща мощност и за електрическа
енергия трябва да бъдат разположени в две или повече машинни
отделения, които нямат общи граници, освен ако може да се
документира, че единично произшествие няма да засегне и двете
пространства.

.1

5.6.3
Тръбопроводите за подаване на газ в машинните отделения могат да бъдат
одобрени без външен газонепроницаем корпус при следните условия:

газов детектор;

.1

машинното отделение и за осигуряване на резервно електрозахранване. Осигурява се
следната подредба, но тя не може да се ограничава до:

БРОЙ 40
ВЕСТНИК
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Правила за въздушните шлюзове

Функционални изисквания

Правила – Общи положения

ако преносимите танкове се използват за съхранение на гориво,
проектирането на системата за ограничаване на горивото е
еквивалентно на монтираните постоянни танкове, както е описано в
настоящата глава.

.4

6.3.4
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Всички връзки на танка, фитинги, фланци и клапани на танка трябва да бъдат

6.3.3
Системата за ограничаване на горивото, разположена под палубата, трябва да
бъде газонепроницаема към прилежащите пространства.

6.3.2
Максимално допустимото работно налягане (MAWP) на танка за газово гориво
не трябва да надвишава 90% от максимално допустимата настройка на предпазния
клапан (MARVS).

6.3.1
Природният газ в течно състояние може да се съхранява при максимално
допустима настройка на предпазния клапан (MARVS) до 1,0 MPa.

6.3

съоръжението за ограничаване на горивото трябва да се проектира така,
че действията за безопасност след изтичане на газ да не водят до
неприемлива загуба на мощност; и

намаляване на наличността на LSA.

.5

.3

ограничаване на достъпа до пунктовете за събиране на екипажа,
аварийните маршрути и спасителните средства (LSA); и

.4

налягането и температурата в горивния танк трябва да се поддържат в
рамките на проектните граници на системата за ограничаване и
евентуалните изисквания за превоза на горивото;

токсичен потенциал и риск от недостиг на кислород, дължащи се
на горива и инертни газове;

под

.3

температури

запалими горива, разпространяващи се към места с източници на
запалване;

на

.2

материали

излагане на корабните
допустимите граници;

.1

системата за ограничаване на горивото трябва да бъде проектирана така,
че теч от танка или връзките му да не застрашава кораба, лицата на
борда или околната среда. Потенциалните опасности, които трябва да се
избягват, включват:

.2

.1

Настоящата глава се отнася до функционалните изисквания в 3.2.1, 3.2.2, 3.2.5 и 3.2.8 –
3.2.17. По-специално се прилага следното:

6.2

ВЕСТНИК
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5.12.7 Основното оборудване, необходимо за безопасността, не трябва да бъде
деактивирано и трябва да бъде сертифициран безопасен тип. Това може да включва
осветление, детектори за пожар, високоговорителна уредба, общи алармени системи.

5.12.6 За неопасни пространства с достъп от опасни пространства под палубата,
където достъпът е защитен с въздушен шлюз, при загуба на подналягане в опасното
пространство достъпът до пространството се ограничава до възстановяване на
вентилацията. Звукова и визуална сигнализация трябва да се подава на място с
постоянно присъствие на екипаж, за да се сигнализира както за загубата на налягане,
така и за отварянето на вратите на въздушния шлюз при загуба на налягане.

5.12.5 Трябва да бъде осигурена звукова и визуална алармена система, която да
предупреждава от двете страни на въздушния шлюз, за да се укаже дали повече от
една врата е преместена от затвореното положение.

Цел

6.1
Целта на настоящата глава е да се осигури подходящо съхранение на газ, така че да се
сведе до минимум рискът за персонала, кораба и околната среда, до ниво,
еквивалентно на това за кораб, използващ конвенционално нефтено гориво.

СИСТЕМА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГОРИВОТО

6

ДЪРЖАВЕН

5.12.4 Въздушните шлюзове трябва да имат проста геометрична форма. Те трябва да
осигуряват свободно и лесно преминаване и да имат палубна площ не по-малка от 1,5
м2. Въздушните шлюзове не трябва да се използват за други цели, например като
складови помещения.

5.12.3 Въздушният шлюз трябва да бъде проектиран така, че да не може да бъде
изпускан газ в безопасни пространства в случай на най-критичното събитие в опасното
газово пространство, отделено от въздушния шлюз. Събитията трябва да бъдат
оценени в анализа на риска съгласно 4.2.

5.12.2 Въздушните шлюзове трябва да се вентилират механично при свръхналягане
спрямо съседната опасна зона или пространство.

5.12.1 Въздушният шлюз е пространство, затворено с газонепроницаеми вертикални
прегради с две практически газонепроницаеми врати, разположени на разстояние наймалко 1,5 м и не повече от 2,5 м една от друга. Освен ако не е предмет на изискванията
на Международната конвенция за товарните водолинии, прагът на вратата трябва да
бъде с височина не по-малка от 300 мм. Вратите трябва да бъдат самозатварящи се
без никакви задържащи приспособления.

5.12

5.11.5 За инертните пространства мерките за достъп трябва да са такива, че да се
предотврати непреднамерено влизане от страна на персонала. Ако достъпът до такива
пространства не е от открита палуба, мерките за уплътняване трябва да гарантират, че
изтичането на инертен газ към съседни пространства е предотвратено.

5.11.4 Ако достъпът до защитено с ESD машинно отделение е от друго затворено
пространство на кораба, входовете трябва да се оборудват с въздушен шлюз, който
отговаря на изискванията на 5.12.

5.11.3 Освен ако достъпът до пространството за свързване на танка не е независим и
директен от откритата палуба, той трябва да се разположи като люк, закрепен с
болтове. Пространството на закрепения с болтове люк ще бъде опасно пространство.

директно от откритата палуба. Когато не е възможен отделен достъп от палубата,
трябва да бъде осигурен въздушен шлюз, който отговаря на изискванията на 5.12.

С Т Р. 1 4
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Общи положения

6.4.1

.1

динамични натоварвания, дължащи се на движението на
кораба при всякакви условия на натоварване;
топлинни натоварвания;
натоварвания при разплискване;
натоварвания, съответстващи на деформации на кораба;
тегло на танка и на втечненото газово гориво със съответната
реакция по отношение на опорите;

.3
.4
.5
.6
.7
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вътрешно налягане;
външно налягане;

.1
.2

Окончателни проектни условия - конструкцията на системата за
ограничаване на втечнено газово гориво и нейните структурни
компоненти трябва да издържат на натоварвания, които могат да
възникнат по време на строежа, изпитването и очакваното използване
в експлоатация, без да се нарушава конструктивната цялост. При
проектирането се вземат предвид подходящите комбинации от
следните натоварвания:

ВЕСТНИК
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6.4.1.2 Проектният срок на експлоатация на стационарна система за ограничаване на
втечнено газово гориво не трябва да бъде по-кратък от проектния срок на експлоатация
на кораба или 20 години, което от двете е по-малко.

6.4.1.1 Оценката на риска, изисквана в 4.2, трябва да включва оценка на системата на
кораба за ограничаване на втечнено газово гориво и може да доведе до допълнителни
мерки за безопасност за интегриране в цялостното проектиране на съда.

Правила за ограничаване на втечнено газово гориво

6.4

6.3.12 Трябва да е възможно изпразването, прочистването и вентилирането на
танковете за съхранение на гориво чрез тръбопроводни системи за гориво.
Инструкциите за изпълнение на тези процедури трябва да бъдат на разположение на
борда. Инертирането се извършва с инертен газ, преди вентилиране със сух въздух, за
да се избегне опасна експлозивна атмосфера в танковете и горивните тръбопроводи.
Вж. подробните правила в 6.10.

подходящи за неопределености в натоварванията, структурното
моделиране, умората, корозията, топлинните ефекти, променливостта
на материалите, устойчивостта на стареене и конструктивните
допуски.

.2

6.4.1.6 Конструктивната якост на системата за ограничаване на втечнено газово
гориво се оценява спрямо режимите на неизправност, включително, но не ограничено
до пластична деформация, загуба на устойчивост и умора. Специфичните проектни
условия, които се вземат предвид при проектирането на всяка система за ограничаване
на втечнено газово гориво, са дадени в точка 6.4.15. Съществуват три основни
категории проектни условия:

да издържат, в неповредено състояние, на очакваните условия на
околната среда за проектния живот на системата за ограничаване на
втечнено газово гориво и на подходящите за тях условия на
натоварване, които трябва да включват условия на пълно хомогенно и
частично натоварване, частично пълнене до всякакви междинни нива;
и

.1

6.4.1.5 Системите за ограничаване на втечнено газово гориво трябва да бъдат
проектирани с подходящи граници на безопасност:

6.4.1.4 Системите за ограничаване на втечнено газово гориво трябва да бъдат
проектирани в съответствие със северноатлантическите условия на околната среда и
съответните дългосрочни диаграми на разпръскване в морската среда за неограничено
корабоплаване. Администрацията може да приеме по-малко стриктни условия,
съответстващи на очакваната употреба в околната среда, за системи за ограничаване
на втечнено газово гориво, използвани изключително за ограничено корабоплаване. За
системи за ограничаване на втечнено газово гориво, които се експлоатират при
условия, по-тежки от северноатлантическата среда може да са необходими по-добри
условия на околната среда.

6.4.1.3 Проектният срок на експлоатация на преносимите танкове не трябва да бъде
по-малък от 20 години.

ДЪРЖАВЕН

6.3.11 Трябва да бъдат осигурени средства за безопасно изпразване на втечнения газ
от танковете за съхранение.

6.3.10 Ако танковете за съхранение на втечнено газово гориво са разположени на
открита палуба, стоманата на кораба трябва да бъде защитена от потенциални течове
от връзките на танковете и други източници на течове чрез използване на капкови
корита. Материалът трябва да има проектна температура, съответстваща на
температурата на пренасяното горивото при атмосферно налягане. Нормалното
работно налягане на танковете трябва да бъде взето предвид за защита на
стоманената конструкция на кораба.

6.3.9
Ако тръбопроводът е свързан под нивото на течността в танка, той трябва да
бъде защитен с допълнителна преграда до първия клапан.

6.3.8
Вероятният максимален теч в пространството за свързване на танка трябва да
бъде определен въз основа на проектирането на детайлите, системите за откриване и
за спиране.

6.3.7
Материалът на вертикалните прегради на пространството за свързване на
танка трябва да има проектна температура, съответстваща на най-ниската
температура, на която може да бъде подложен при сценарий на вероятен максимален
теч. Пространството за свързване на танка трябва да бъде проектирано така, че да
издържа на максималното налягане, натрупано по време на такова изтичане. Като
алтернатива може да се осигури вентилация за понижаване на налягането до
безопасно място (мачта).

6.3.6
Тръбопроводът между танка и първия клапан, който освобождава течност в
случай на повреда на тръба, трябва да има еквивалентна безопасност на танк тип С,
като динамичното напрежение не надвишава стойностите, дадени в 6.4.15.3.1.2.

6.3.5
Тръбните връзки към танка за съхранение на гориво трябва да бъдат
монтирани над най-високото ниво на течността в танковете, с изключение на танковете
за съхранение на гориво от тип С. Връзки под най-високото ниво на течност могат също
да бъдат приети за други видове танкове след специално разглеждане от
Администрацията.

затворени в газонепроницаеми пространства за свързване на танка, освен ако връзките
на танка не са на открита палуба. Пространството трябва да може безопасно да
задържа теч от танка в случай на теч от връзките на танка.

БРОЙ 40
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Пожар - системите за ограничаване на втечнено газово гориво
трябва да издържат без разкъсване повишаването на
вътрешното налягане, посочено в 6.7.3.1, при предвидените в
него противопожарни сценарии.

Наводнено помещение, водещо до плавателност на танка средствата
против
флотация
трябва
да
издържат
вертикалната сила нагоре, посочена в 6.4.9.5.2, и не трябва да
има застрашаваща пластична деформация на корпуса.
Пластична деформация може да възникне в системата за
ограничаване на горивото, при условие че това не застрашава
безопасното евакуиране на кораба.

.2

.3

развитието на неизправностите, които не могат да бъдат безопасно
открити преди достигането на критично състояние, да има
прогнозирано време на разработване, което е много по-дълго от
очаквания срок на експлоатация на танка.

.2

Допълнителни прегради по отношение на типовете танкове

6.4.4

Конструкция на допълнителни прегради

Тип А
Тип B
Тип C

Пълна допълнителна преграда
Частична допълнителна преграда
Не се изисква допълнителна преграда

Пълна допълнителна преграда

Мембранен
Автономен

Изисквания за допълнителна преграда

Основен тип танк
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Допълнителните прегради по отношение на типовете танкове, определени в точка
6.4.15, трябва да бъдат осигурени съгласно следната таблица.

6.4.3

6.4.2.5 За автономни танкове, които изискват пълна или частична допълнителна
преграда, трябва да бъдат осигурени средства за безопасно отстраняване на течове от
танка.

6.4.2.4 Не се изисква допълнителна преграда за системи за ограничаване на втечнено
газово гориво, например автономни танкове от тип С, при които вероятността от
структурни повреди и течове през основната преграда е изключително ниска и може да
бъде пренебрегната.

развитието на неизправностите, които могат да бъдат надеждно
открити преди достигането на критично състояние (напр. чрез
откриване или инспекция на газ), да има достатъчно дълго време за
разработване, за да бъдат предприети коригиращи действия; и

.1

Мерките трябва да отговарят на следното:

6.4.2.3 Системите за ограничаване на втечнено газово гориво, за които вероятността
от развиване на структурни повреди до критично състояние е определена като
изключително ниска, но когато не може да се изключи възможността за течове през
основната преграда, трябва да бъдат оборудвани с частична допълнителна преграда и
система за защита от малки течове, която е в състояние безопасно да се справи и
отстрани течовете (критично състояние означава, че пукнатината се развива до
нестабилно състояние).

6.4.2.2 Размерът и конфигурацията или разположението на допълнителната преграда
могат да бъдат намалени или пропуснати, когато може да бъде доказано еквивалентно
ниво на безопасност в съответствие с 6.4.2.3 – 6.4.2.5, според случая.

ВЕСТНИК
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6.4.1.9 Системите за ограничаване на втечнено газово гориво трябва да бъдат
проектирани, конструирани и оборудвани така, че да осигуряват подходящи средства за
достъп до зоните, които се нуждаят от проверка, както е посочено в плана за
проверка/преглед. Системите за ограничаване на втечнено газово гориво, включително
цялото свързано с тях вътрешно оборудване, трябва да бъдат проектирани и изградени
така, че да гарантират безопасността по време на експлоатация, проверка и техническо
обслужване.

6.4.1.8 Администрацията разработва и одобрява план за проверка/преглед на
системата за ограничаване на втечнено газово гориво. В плана за проверка/преглед
трябва да бъдат определени аспектите, които да бъдат разгледани и/или утвърдени
при прегледа през целия живот на системата за ограничаване на втечнено газово
гориво, и по-специално всякакви необходими проверки, поддръжка и изпитване в
експлоатация, които са били приети при избора на проектни параметри на системата за
ограничаване на втечнено газово гориво. Планът за проверка/преглед може да включва
специфични критични места съгласно 6.4.12.2.8 или 6.4.12.2.9.

Принципи на безопасност за ограничаване на втечнено газово гориво

6.4.2.1 Системите за ограничаване трябва да са снабдени с пълна допълнителна
херметична преграда, която може безопасно да задържи всички потенциални течове
през основната преграда и, заедно с топлоизолационната система, да предотврати
понижаването на температурата на конструкцията на кораба до опасно ниво.

6.4.2

ДЪРЖАВЕН

6.4.1.7 Прилагат се мерки, за да се гарантира, че изискваното оразмеряване отговаря
на изискванията за здравина на конструкцията и се поддържа през целия проектен
живот. Мерките могат да включват, но не се ограничават до подбор на материали,
покрития, добавки за корозия, катодна защита и инертност.

Сблъсък - система за ограничаване на втечнено газово гориво
трябва да издържа на натоварванията при сблъсък, посочени
в точка 6.4.9.5.1, без деформация на опорите или
конструкцията на танка по отношение на опорите, които могат
да застрашат танка и неговата опорна конструкция.

.1

Условия на проектиране, свързани с аварии - системата за
ограничаване на втечнено газово гориво трябва да отговаря на всяко
от следните условия на проектиране, свързани с аварии (инцидентни
или необичайни събития), разгледани в настоящия Кодекс:

.3

изпитвателни натоварвания.

.10

Условия на проектиране на умората - конструкцията на системата за
ограничаване на втечнено газово гориво и нейните структурни
компоненти не трябва да се повреждат при натрупано циклично
натоварване.

натоварване на кули и други приспособления; и

.9

.2

тегло на изолацията;

.8
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Свързана конструкция и оборудване

Термоизолация

Проектни натоварвания
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6.4.9.1.3 Танковете, заедно с тяхната опорна конструкция и други приспособления,
трябва да бъдат проектирани като се вземат предвид съответните комбинации от

6.4.9.1.2 Степента, до която трябва да бъдат взети предвид тези натоварвания,
зависи от вида на танка и е по-подробно описана в следващите параграфи.

6.4.9.1.1 Настоящият раздел определя проектните натоварвания, които трябва да се
вземат предвид по отношение на правилата в 6.4.10 – 6.4.12. Това включва категории
натоварвания (постоянни, функционални, екологични и инцидентни) и описание на
натоварванията.

6.4.9.1 Общи положения

6.4.9

6.4.8.1 Ако е необходимо трябва да се осигури термоизолация, за да се предпази
корпусът от температури под допустимите (вж. 6.4.13.1.1) и да се ограничи потокът на
топлина в танка до нивата, които могат да се поддържат от системата за контрол на
налягането и температурата, приложена в 6.9.

6.4.8

6.4.7.1 Системите за ограничаване на втечнено газово гориво трябва да се проектират
за натоварванията, наложени от свързаната с тях конструкция и оборудване. Това
включва помпени кули, куполи за втечнено газово гориво, помпи и тръбопроводи за
втечнено газово гориво, помпи за отстраняване на повърхностния слой и
тръбопроводи, азотни тръбопроводи, люкове за достъп, стълби, отвори за тръби,
измервателни уреди за нивото на течността, независими измервателни уреди със
сигнализация за ниво, разпръсквателни дюзи и контролно-измервателни системи (като
манометри за налягане, температура и напрежение).

6.4.7

6.4.6.3 Опорите
и
поддържащите
приспособления
трябва
да
издържат
натоварванията, определени в 6.4.9.3.3.8 и 6.4.9.5, но не е необходимо тези
натоварвания да се комбинират помежду си или с индуцирани от вълните
натоварвания.

6.4.6.2 За автономни танкове трябва да се осигурят средства против флотация, които
могат да издържат на натоварванията, определени в точка 6.4.9.5.2, без да се допуска
пластична деформация, която може да застраши конструкцията на корпуса.

ВЕСТНИК
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6.4.5.2 Капацитетът на частичната допълнителна преграда трябва да бъде определен
въз основа на изтичането на втечнено газово гориво, съответстващо на степента на
повреда в резултат на спектъра на натоварване, посочен в 6.4.12.2.6, след
първоначалното откриване на първичен теч. Може надлежно да се вземат предвид
изпарението на течността, скоростта на изтичане, капацитета на помпата и други
съответни фактори.

Системата за защита срещу малки течове трябва да включва средства за откриване на
течове в основната преграда, като например предпазител срещу пръски за отклоняване
на всякакво втечнено газово гориво надолу в частичната допълнителна преграда, и
средства за премахване на течността, което може да бъде чрез естествено изпаряване.

6.4.5.1 Частичните допълнителни прегради, разрешени в 6.4.2.3, трябва да се
използват със система за защита срещу малки течове и да отговарят на всички правила
в 6.4.4.

6.4.5
Частични допълнителни прегради и система за защита срещу малки
течове с основна преграда

допълнителната преграда изпълнява функционалните си изисквания
при статичен ъгъл на наклон от 30°.

въздействието на топлинното и механичното циклично
натоварване върху ефективността на предложеното изпитване.

.4

Поддържащи приспособления

6.4.6.1 Танковете за втечнено газово гориво трябва да се поддържат от корпуса по
начин, който предотвратява изцяло движението на танка при статични и динамични
натоварвания, определени в 6.4.9.2 – 6.4.9.5, където е приложимо, като същевременно
позволява свиване и разширяване на танка при температурни колебания и
деформации на корпуса, без ненужно натоварване на танка и корпуса.

6.4.6

6.4.5.4 За автономни танкове, за които геометрията не показва очевидни места за
събиране на течове, частичната допълнителна преграда трябва също да изпълнява
функционалните си изисквания при номинален статичен ъгъл на надлъжен наклон.

6.4.5.3 Изискваното откриване на течове на течност може да се извършва чрез
датчици за течности или чрез ефективно използване на системи за откриване на
налягане, температура или газ, или комбинация от тях.

ДЪРЖАВЕН

.6

коефициенти на мащабиране, които да се използват при
определяне на критериите за приемане, ако не е предприето
изпитване на модела в пълен мащаб; и

.3

методите, изисквани в 6.4.4.4, да бъдат одобрени от Администрацията
и да включват като минимум:

.5

точност и обхват на стойностите на предложения метод за
откриване на дефекти в .1 по-горе;

да може да се проверява периодично нейната ефективност посредством
визуална проверка или други подходящи средства, приемливи за
Администрацията;

.4

.2

повреда на опора или закрепване към конструкцията на корпуса няма
да доведе до загуба на устойчивост на течности както на основните,
така и на допълните прегради;

.3

подробности
за
размера
на
допустимия
дефект
и
местоположението в рамките на допълнителната преграда, преди
да бъде компрометирана нейната херметична ефективност;

физическите, механичните или оперативните събития в танка за
втечнено газово гориво, които биха могли да причинят повреда на
основната преграда, не трябва да нарушават надлежното
функциониране на допълнителната преграда и обратно;

.2

.1

да може да задържи всяко предвидено изтичане на втечнено газово
гориво за период от 15 дни, освен ако не се прилагат различни
критерии за определени рейсове, като се отчита спектъра на
натоварване, посочен в 6.4.12.2.6;

.1

Конструкцията на допълнителната преграда, включително предпазител срещу пръски,
ако е монтиран такъв, трябва да бъде такава, че:

БРОЙ 40
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Гравитационни натоварвания

Постоянни външни натоварвания

на

термично индуцирани натоварвания

вибрация

натоварвания при взаимодействие

натоварвания, свързани със строителството и монтажа

изпитвателни натоварвания

статични натоварвания на петата

тегло на втечненото газово гориво

разплискване

въздействие на вятъра, въздействие на вълните и ефект от силните
вълни, заливащи палубата, за танковете, монтирани на откритата
палуба.

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

Peqi = Po + (Pgd)max (MPa),

При определянето на Zβ трябва да се вземат предвид
куполите на танка, считани за част от приетия общ
обем на танка, освен ако общият обем на куполите на
танка Vd не надвишава следната стойност:

28
27

най-голямата височина на течността (м) над точката, в
която се определя налягането, измерено от корпуса на
танка в посоката β (вж. фигура 6.4.2).

За големи танкове се използва елипсоид на
ускорение, като се вземат предвид напречните
вертикални и надлъжни ускорения.

безразмерно ускорение (т.е. по отношение на
ускорението на гравитацията), дължащо се на
гравитационни и динамични натоварвания, в
произволно направление β (вж. фигура 6.4.1).

За танкове за втечнено газово гориво, където няма регулатор на
температурата и когато налягането на втечненото газово гориво се
диктува само от температурата на околната среда, P0 не трябва да
бъде по-малко от манометричното налягане на парите на втечненото
газово гориво при температура 45°C, освен в следните случаи:

Zβ =

αβ =

.2

където:

������������������������5���(MPa)

Вътрешните налягания на течността са тези, които се създават от
полученото ускорение на центъра на тежестта на втечненото газово
гориво, дължащо се на движението на кораба, посочено в 6.4.9.4.1.1.
Стойността на вътрешното налягане на течността Pgd в резултат на
комбинираните ефекти на гравитацията и динамичните ускорения
трябва да се изчислява, както следва:

Peq2 = Ph + (Pgdsite)max (MPa).

Във всички случаи, включително 6.4.9.3.3.1.2, P0 не трябва да бъде помалко от MARVS.

.5

.1

(Pgd)max е съответното налягане на течността, определено с
помощта на максималните проектни ускорения.
.2 (Pgd site)max е съответното налягане на течността, определено с
помощта на специфични ускорения на мястото.
.3
Peq е по-голямата от двете стойности Peq1 и Peq2, изчислена, както
следва:

Налягането, използвано за определяне на вътрешното налягане, е:

Обект на особеното внимание от страна на Администрацията и в
рамките на ограниченията, посочени в 6.4.15, за различните видове
танкове, може да се приеме налягане на парите Ph, което е по-високо
от P0, за специфични условия на мястото (пристанище или други
места), където динамичните натоварвания са намалени.

За кораби с ограничена продължителност на плаването P0
може да се изчисли въз основа на действителното покачване
на налягането по време на пътуването и може да се вземе
предвид всяка термоизолация на танка.

.2

.1

Вътрешно налягане

външно налягане

(b)

.4

.3

Администрацията може да приеме по-ниски стойности на
температурата на околната среда за кораби, опериращи в
ограничени зони. Обратно, могат да се изискват по-високи
стойности на температурата на околната среда.

.1

ДЪРЖАВЕН

6.4.9.3.3.1

вътрешно налягане

(a)

6.4.9.3.3 Като минимум, при установяване на функционалните натоварвания се
вземат предвид, според случая, ефектите от следните критерии:

6.4.9.3.2 Разглеждат се всички функционални натоварвания, които са от съществено
значение за гарантиране целостта на системата на танка при всички проектни условия.

6.4.9.3.1 Натоварванията, произтичащи от експлоатационното използване
системата от танкове, се класифицират като функционални натоварвания.

6.4.9.3 Функционални натоварвания

Вземат се предвид гравитационните натоварвания на конструкциите и оборудването,
действащи външно върху танка.

6.4.9.2.2

Вземат се предвид теглото на танка, термоизолация, натоварванията, причинени от
кули и други приспособления.

6.4.9.2.1

6.4.9.2 Постоянни натоварвания

натоварванията, описани по-долу.

С Т Р. 1 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 40

максимална плътност на втечненото газово гориво
(кг/м3) при проектната температура.

FL = граница на пълнене съгласно 6.8.

Vt = обем на танка без никакви куполи; и

ax =
ay =
az =

aβ =

При 0,05L от носовия перпендикуляр

Фигура 6.4.1 - Елипсоид на ускорение

получено ускорение (статично и динамично)
в произволна посокаβ
надлъжен компонент на ускорението
напречен компонент на ускорението
вертикален компонент на ускорението (вж. 6.4.9.4.1.1)

Мидел

30

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

29

Трябва да се вземе предвид посоката, която дава максималната
стойност (Pgd)max или (Pgd site)max. Когато трябва да се вземат предвид
компонентите на ускорението в три посоки, вместо елипсата на фигура
6.4.1 се използва елипсоид. Горната формула се прилага само за
пълни танкове.

ρ=

където:

БРОЙ 40
С Т Р. 1 9

Y

Термично индуцирани натоварвания

Вибрация

Натоварвания при взаимодействие

31

Изпитвателни натоварвания

Статични натоварвания на петата

Други натоварвания

Натоварвания от околната среда

Натоварвания, дължащи се на движението на кораба

надлъжно ускорение: ускорения на движението на вълната и стъпката
и гравитационния компонент на стъпката.

.3

Динамични натоварвания при взаимодействие

32

Взема се предвид динамичният компонент на натоварванията, произтичащи от
взаимодействието между системите за ограничаване на втечнено газово гориво и

6.4.9.4.1.2

Специално внимание може да се обърне на корабите за ограничена услуга.

Методите за прогнозиране на ускоренията, дължащи се на движението на кораба, се
предлагат и одобряват от Администрацията.

напречно ускорение: ускорения на люлеене, ъглово преместване около
вертикалната ос, завъртане около вертикалната ос и гравитационен
компонент на ролката; и

вертикално ускорение: ускорения на движението при вертикално
клатене, бордово клатене и евентуално килево клатене (нормално за
основата на кораба);
.2

.1

При определянето на динамичните натоварвания се взема предвид дългосрочното
разпределение на движението на кораба при нерегулярно вълнение, което корабът ще
изпита по време на експлоатационния си живот. Може да се вземе предвид
намаляването на динамичните натоварвания, дължащо се на необходимото
намаляване на скоростта и промяна на курса. Движението на кораба включва
пренапрежение, люлеене, повдигане, преобръщане, наклон и ъглово преместване
около вертикалната ос. Ускоренията, действащи върху танковете, се оценяват в
центъра на тежестта им и включват следните компоненти:

6.4.9.4.1.1

6.4.9.4.1
Натоварванията от околната среда се определят като натоварванията
върху системата за ограничаване на втечнено газово гориво, които са причинени от
заобикалящата среда и които по друг начин не са класифицирани като постоянно,
функционално или инцидентно натоварване.

6.4.9.4

Вземат се предвид всички други натоварвания, които не са специално разгледани и
които биха могли да окажат въздействие върху системата за ограничаване на втечнено
газово гориво.

6.4.9.3.3.9

Вземат се предвид натоварванията, съответстващи на най-неблагоприятния статичен
ъгъл на крен в границите от 0° до 30°.

6.4.9.3.3.8

Вземат се предвид натоварванията, съответстващи на изпитването на системата за
ограничаване на втечнено газово гориво, посочено в 16.5.

6.4.9.3.3.7

ВЕСТНИК

Разглежда се статичният компонент на натоварвания, получени в резултат на
взаимодействието между системата за ограничаване на втечнено газово гориво и
конструкцията на корпуса, както и натоварванията от съответната конструкция и
оборудване.

6.4.9.3.3.5

Разглежда се потенциалното вредно въздействие на вибрациите върху системата за
ограничаване на втечнено газово гориво.

6.4.9.3.3.4

6.4.9.3.3.3.2 Стационарните термично индуцирани натоварвания се вземат предвид за
системи за ограничаване на втечнено газово гориво, при които конструктивните
поддържащи приспособления или закрепвания и работната температура могат да
предизвикат значителни термични напрежения (вж. параграф 6.9.2).

6.4.9.3.3.3.1 Преходните термично индуцирани натоварвания по време на периодите
на охлаждане се вземат предвид за танковете, предназначени за температури на
втечненото газово гориво под минус 55°C.

6.4.9.3.3.3

Външните проектни натоварвания на налягането се основават на разликата между
минималното вътрешно налягане и максималното външно налягане, на което може да
бъде подложена всяка част от танка едновременно.

Външно налягане

Фигура 6.4.2 – Определяне на вътрешен хидростатичен напор

90°

Zβ

Натоварвания, свързани със строителството и монтажа

Вземат се предвид натоварвания или условия, свързани със строителството и
монтажа, например повдигане.

6.4.9.3.3.6

ДЪРЖАВЕН

6.4.9.3.3.2

90°

aβ

(YP,ZP)
Точка на
натиск

β

Z

С Т Р. 2 0
БРОЙ 40

Натоварвания при разплискване

Натоварване при сняг и лед

Натоварвания, дължащи се на навигация в лед

Натоварване при силни вълни, заливащи палубата

Натоварвания от вятър

Инцидентни натоварвания

2g

L  60 m

Натоварвания, дължащи се на наводнения на кораба

Цялост на конструкцията

6.4.10.1.1

33

Проектиране на строителни конструкции гарантира, че танковете имат

x.dyn, y.dyn, z.dyn, xy.dyn, xz.dyn и yz.dyn са динамични напрежения,

където: x.st, y.st, z.st, xy.st, xz.st и yz.st са статични напрежения; и

34

6.4.11.2.3
Когато статичните и динамичните напрежения се изчисляват поотделно и
освен ако не са оправдани други методи за изчисляване, общите напрежения се
изчисляват съгласно:

6.4.11.2.2 Разглеждат се най-неблагоприятните сценарии за всички съответни фази
по време на конструирането, обработката, изпитването и експлоатационните условия.

6.4.11.2.1 За всяко място или част от системата за ограничаване на втечнено газово
гориво, които се разглеждат, и за всеки възможен режим на неизправност, който се
анализира, се вземат предвид всички съответни комбинации от натоварвания, които
могат да действат едновременно.

6.4.11.2 Сценарии за натоварване

6.4.11.1.3 При определяне на реакциите на динамични натоварвания динамичният
ефект се взема предвид, когато може да засегне конструктивната цялост.

6.4.11.1.2 За изчисляване на ефекта на натоварване могат да се използват
опростени методи или опростени анализи, при условие че те са консервативни.
Изпитванията на модела могат да се използват в комбинация или вместо теоретични
изчисления. В случаите, когато теоретичните методи са неподходящи, може да се
изискват изпитвания с модел или в пълен мащаб.

6.4.11.1.1 Проектните анализи се основават на възприетите принципи на статичност,
динамика и якост на материалите.

ВЕСТНИК

6.4.10.1 Общи положения

6.4.10

При автономни танкове натоварванията, причинени от плавателността на напълно
потопен празен танк, трябва да се вземат предвид при конструкцията на клинове
против флотация и на поддържащата конструкция както в съседната конструкция на
корпуса, така и в конструкцията на танка.

6.4.9.5.2

Специално внимание следва да се обърне на кораби с число на Фруд (Fn) > 0,4.

Проектно ускорение (a)
0,5 g

Дължина на кораба (L)
L > 100 m
60 < L  100 m

Натоварването при сблъсък се определя въз основа на системата за ограничаване на
горивото при напълно натоварено състояние с инерционна сила, съответстваща в
таблицата по-долу на "a" в посока напред и "a/2" в посока назад, където "g" е
гравитационно ускорение.

Натоварване при сблъсък

Структурен анализ

6.4.11.1 Анализ

6.4.11

6.4.10.1.3 За други типове системи за ограничаване на втечнено газово гориво, които
са с нов дизайн или се различават значително от обхванатите в точка 6.4.15,
конструктивната цялост се доказва чрез съответствие с точка 6.4.16.

6.4.10.1.2 Конструктивната цялост на системите за ограничаване на втечнено газово
гориво може да бъде доказана чрез съответствие с точка 6.4.15, съобразно типа
система за ограничаване на втечнено газово гориво.

достатъчен капацитет за поддържане на всички съответни товари с достатъчна граница
на безопасност. При това се взема предвид възможността от пластична деформация,
огъване, умора и загуба на устойчивост на течности и газове.

ДЪРЖАВЕН

6.4.9.5.1

Инцидентните натоварвания се определят като натоварвания, които се налагат върху
системата за ограничаване на втечнено газово гориво и нейните поддържащи
съоръжения при необичайни и непланирани условия.

6.4.9.5

При необходимост се вземат предвид натоварванията, генерирани от вятър.

6.4.9.4.1.7

Вземат се предвид натоварванията, дължащи се на водата на палубата.

6.4.9.4.1.6

Натоварванията, дължащи се на плаване в лед, се вземат предвид за кораби,
предназначени за такава услуга.

6.4.9.4.1.5

Снегът и заледяването се вземат предвид, ако е уместно.

6.4.9.4.1.4

Натоварванията при разплискване на системата за ограничаване на втечнено газово
гориво и вътрешните компоненти се оценяват за целия диапазон на допустимите нива
на пълнене.

6.4.9.4.1.3

конструкцията на корпуса, включително натоварванията от съответните конструкции и
оборудване.
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Проектни условия

Трябва да се вземат предвид пластичната деформация и загубата на

определена минимална якост на опън при стайна
температура (N/мм2).

.2 Rm =
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общо нормално напрежение в посока х;

общо напрежение на срязване в равнината y-z.

общо напрежение на срязване в равнината x-z; и

общо напрежение на срязване в равнината x-y;

общо нормално напрежение в посока z;

общо нормално напрежение в посока у;

.2

където:

ефект

от
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= брой на циклите на напрежение при всяко ниво на
напрежение по време на срока на експлоатация на
танка;
= брой цикли до разрушаване за съответното ниво
Ni
на напрежение съгласно кривата на Wohler (S-N);
n
Натоварване = броят на циклите на натоварване и разтоварване
по време на срока на експлоатация на танка, не е
по-малък от 1000. Циклите на натоварване и
разтоварване включват пълен цикъл на налягане
и термичен цикъл;

ni

Когато се изисква анализ на умората, кумулативният
натоварването на умората трябва да съответства на:

.1 Условието на проектиране на умората е проектното условие по отношение
на натрупаното циклично натоварване.

6.4.12.2 Условие на проектиране на умората

.6 Напреженията могат да бъдат допълнително ограничени чрез анализ на
умората, анализ на разпространението на пукнатини и критерии за
надлъжно огъване.

.5 Допустимите напрежения за материали, различни от тези, обхванати от 7.4,
подлежат на одобрение от Администрацията за всеки отделен случай.

Горепосочените стойности трябва да се изчисляват, както е описано в
6.4.11.2.3.

където:

ВЕСТНИК

Горните свойства трябва да съответстват на минималните определени
механични свойства на материала, включително заварения метал в
заводско състояние. Под особено внимание от страна на
Администрацията, може да се вземе предвид повишеното напрежение
при границата на провлачване и якостта на опън при ниска

За заварени съединения, при които несъответстващите
заварки, т.е. завареният метал е с по-ниска якост на опън от
основния метал, са неизбежни, като например при някои
алуминиеви сплави, трябва да се използват съответните Re и
Rm на заварките след всякаква приложена топлинна
обработка. В такива случаи напречната якост на опън на
заварката не трябва да е по-малка от действителната граница
на провлачване на основния метал. Ако това не може да бъде
постигнато, заварени конструкции, изработени от такива
материали, не трябва да се включват в системи за
ограничаване на втечнено газово гориво.

определено минимално напрежение при границата на
провлачване при стайна температура (N/мм2). Ако
кривата
напрежение-деформация
не
показва
определено напрежение при границата на провлачване,
прилага се 0,2% условна граница на провлачване.

температура.
.4 Еквивалентното напрежение σc (von Mises, Huber) трябва да се определи от:

ДЪРЖАВЕН

.1 Re =

Очаквани стойности
Определени стойности
За натоварвания от вълни: найвероятното
най-голямо
натоварване, срещано по време
8
на 10 сблъсъци с вълни.
.3 За целите на крайната оценка на якостта се прилагат следните параметри на
материала:

Постоянни натоварвания
Функционални натоварвания
Натоварвания от околната среда

.2
Анализът трябва да се основава на характерни стойности на
натоварване, както следва:

.1
устойчивост.

6.4.12.1.1 Структурният капацитет може да бъде определен чрез изпитване или чрез
анализ, като се вземат предвид както еластичните, така и пластичните свойства на
материалите, чрез опростен линеен еластичен анализ или чрез разпоредбите на
настоящия Кодекс:

6.4.12.1 Крайно състояние на проекта

Всички режими на неизправност се вземат предвид при проектирането за всички
сценарии на натоварване и условия на проектиране. Условията на проектиране са
дадени по-горе настоящата глава, а сценариите за натоварване са обхванати от
6.4.11.2.

6.4.12

всеки от тях се определя отделно от компонентите на ускорението и компонентите на
обтягането на корпуса, дължащи се на деформация и усукване.

С Т Р. 2 2
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= брой цикли до разрушаване за натоварванията на
умора, дължащи се на натоварване и разтоварване;
и
= максимално допустимо кумулативно съотношение на
повредите от умора.

Анализът трябва да се
натоварване, както следва:

.6

на

характерни

стойности

на

времето, необходимо за разпространяване на пукнатината, за
да се стигне до изтичане от танка;

размерът и формата на пукнатините по дълбочина; и

.3

.4

37

времето, необходимо за достигане на критично състояние на
откриваемите пукнатини, след проникване през дебелината.

степента на нарастване на пукнатини;

.2

.9

.8
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Предвиденото време за развитие на повреда от предполагаемия
първоначален дефект до достигане на критично състояние не трябва
да е по-малко от три (3) пъти срока на експлоатация на танка.

Cw трябва да е по-малко или равно на 0,1.

По-специално по отношение на местата на танка, където не може да се
осигури ефективно откриване на дефекти или пукнатини, като минимум
трябва да се прилагат следните, по-строги критерии за приемане на
умората:

Прогнозираното оставащо време за развитие на неизправности от найголямата пукнатина, неоткриваема чрез методите за проверка в
експлоатация, до достигане на критично състояние, не трябва да е помалко от три (3) пъти интервала на проверка.

Cw трябва да е по-малко или равно на 0,5.

За неизправности, които не могат да бъдат открити чрез течове, но
които могат надеждно да бъдат открити по време на проверките по
време на експлоатация:

Прогнозираното оставащо време за развитие на неизправности от
момента на откриване на теч до достигане на критично състояние не
трябва да е по-малко от 15 дни, освен ако не се прилагат различни
правила за корабите, извършващи определени рейсове.

Cw трябва да е по-малко или равно на 0,5.

За повреди, които могат надеждно да бъдат открити чрез откриване на
течове:

ВЕСТНИК

.5

пътеки на разпространение на пукнатини в конструкцията,
когато това се изисква от 6.4.12.2.7 – 6.4.12.2.9, според случая;

.1

Когато размерът на допълнителната преграда е намален, както е
предвидено в 6.4.2.3, трябва да се извършат механични анализи на
растежа на пукнатините от умора, за да се определи:

Ако за оценка на продължителността на умората се използват
опростени динамични спектри на натоварване, те се разглеждат
специално от Администрацията.

Очаквани стойности
Указани стойности или определена история
История на очакваното натоварване, но не по
малко от 108 цикъла

основава

.7

Мерките трябва да са в съответствие с 6.4.12.2.7 – 6.4.12.2.9, според
случая.

Може да се използват анализ на разпространението на пукнатини,
посочен в 6.4.12.2.7, опростено разпределение и последователност на
натоварването за период от 15 дни. Такива разпределения могат да
бъдат получени, както е показано на фигура 6.4.3. Разпределението и
последователността на натоварването за по-дълги периоди, като
например в 6.4.12.2.8 и 6.4.12.2.9, трябва да се одобрят от
Администрацията.

При анализа на разпространението на пукнатини се приема найголямата първоначална пукнатина, която не може да бъде открита чрез
прилагания метод за проверка, като се взема предвид допустимият
критерий за безразрушително изпитване и визуална проверка, според
случая.

Механиката на разрушаването по принцип се основава на данни за
растежа на пукнатините, взети като средна стойност плюс две
стандартни отклонения от данните от изпитването. Методите за анализ
на растежа на пукнатините от умора и за механиката на разрушаването
трябва да се основават на признати стандарти.

ДЪРЖАВЕН

Постоянни натоварвания
Функционални натоварвания
Натоварвания от околната среда

.5

Проектните криви S-N, използвани в анализа, трябва да са приложими
към
материалите
и
заварките,
конструктивните
детайли,
производствените
процедури
и приложимото
състояние на
предвиденото напрежение.

.4

Кривите S-N се основават на 97,6% вероятност за оцеляване,
съответстващи на кривите на средно минус две стандартни отклонения
на съответните експериментални данни до окончателна повреда.
Използването на криви S-N, получени по различен начин, изисква
коригиране на допустимите стойности на Cw, посочени в 6.4.12.2.7 –
6.4.12.2.9.

Когато е необходимо, системата за ограничаване на втечнено газово
гориво се подлага на анализ на умората, като се вземат предвид
всички натоварвания на умора и съответните им комбинации за
очаквания срок на експлоатация на системата за ограничаване на
втечнено газово гориво. Обръща се внимание на различните условия
на пълнене.

.3

Повредите от умора се основават на проектния срок на експлоатация
на танка, но не по-малко от 108 срещи с вълни.

Cw

NНатоварване
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Материали и конструиране

Материали, оформящи корабната конструкция

Може да се вземе предвид подгряването на корпуса в съответствие с
6.4.13.1.1.3, при условие че отоплителните инсталации са в
съответствие с 6.4.13.1.1.4.
Не се вземат предвид никакви средства за подгряване, с изключение
на описаните в 6.4.13.1.1.3.
По отношение на елементите, свързващи вътрешните и външните
корпуси, може да се измери средната температура, за да се определи
марката стомана.

.7

.8
.9

като алтернатива на 6.4.13.1.1.3.2, за надлъжната вертикална
преграда между танкове за втечнено газово гориво може да се вземе
предвид подгряването, при условие че материалът остава подходящ
за минимална проектна температура от минус 30°C или температура
30°C по-ниска от определената в 6.4.13.1.1.1 с разглежданото
подгряване, в зависимост от това коя от двете стойности е по-ниска. В
този случай надлъжната якост на кораба съответства на правило ІІ -1/3
-1 на SOLAS и в двата случая, когато тези вертикални прегради се
считат за ефективни или не.

.3
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за надлъжната конструкция на корпуса, посочена в точка 6.4.13.1.1.2,
когато са посочени по-ниски температури на околната среда, при
условие че материалът остава подходящ за температурни условия на
околната среда от + 5°C за въздух и 0°C за морска вода без да се
вземат предвид изчисленията за подгряване; и

за всяка напречна конструкция на корпуса;
.2

.1

6.4.13.1.1.3 Могат да се използват средства за подгряване на конструкционните
материали, за да се гарантира, че температурата на материала не пада под
минималната допустима за категорията материал, посочена в таблица 7.5. При
изчисленията, изисквани в 6.4.13.1.1.1, такова подгряване може да се вземе предвид в
съответствие със следните принципи:

ВЕСТНИК
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За целите на обслужването в световен мащаб температурата на

на

.3

е

В допълнение към т.1 по-горе, когато се изисква пълна или частична
допълнителна преграда, се приема, че тя е на температурата на
втечненото газово гориво при атмосферно налягане за всеки отделен
танк.

танкове

.2

всички

Приема се, че основната преграда на
температурата на втечненото газово гориво.

.1

6.4.13.1.1.1 За определяне на марката на листовия материал и сеченията, използвани
в конструкцията на корпуса, трябва да се извърши изчисление на температурата за
всички типове танкове. При това изчисление се правят следните допускания:

6.4.13.1.1

6.4.13.1 Материали

6.4.13

Постоянни натоварвания
Очаквани стойности
Функционални натоварвания
Определени стойности
Натоварвания от околната
Определени стойности
Инцидентни натоварвания
Определени стойности или очаквани стойности
Натоварванията, посочени в 6.4.9.3.3.8 и 6.4.9.5, не е необходимо да се комбинират
помежду си или с индуцирани от вълните натоварвания.

Анализът се основава на стойности на характеристики, както следва:

Отчита се охлаждащият ефект на повишаващите се изпарения от
изтеклото втечнено газово гориво, когато е приложимо.

.6

6.4.13.1.1.2 Материалите на всички конструкции на корпуса, за които изчислената
температура в проектно състояние е под 0°C поради влиянието на температурата на
втечненото газово гориво, трябва да са в съответствие с таблица 7.5. Това включва
корпусна конструкция, поддържаща танковете за втечнено газово гориво, обшивка на
вътрешното дъно, надлъжна обшивка на вертикалната преграда, напречна обшивка на
вертикалната преграда, подове, напречни ребра, стрингери и всички свързани с тях
укрепващи елементи.

Приема се, че има влошаване на термоизолационните свойства през
целия срок на експлоатация на кораба, дължащо се на фактори като
термично и механично стареене, слягане, движения на кораба и
вибрации на танка, както са определени в 6.4.13.3.6 и 6.4.13.3.7.

.5

ДЪРЖАВЕН

6.4.12.3.2

6.4.12.3.1 Условието на проектиране, свързано с аварии, е проектно условие за
инцидентни натоварвания с изключително малка вероятност за възникване.

6.4.12.3 Условие на проектиране, свързано с аварии

Фигура 6.4.3 - Опростено разпределение на натоварването

приблизителна оценка.

Скалата на цикъла на реакция е логаритмична; стойността 2.10 е дадена като пример за

5

σ0 = най-вероятното максимално напрежение през срока на експлоатация на кораба

Цикли на реакция

Приема се, че атмосферата и морската вода са спокойни, т.е. няма
настройка за принудителната конвекция.

.4

околната среда се приема за 5°C за въздуха и 0°C за морската вода.
По-високи стойности могат да бъдат приети за кораби, опериращи в
ограничени зони, и обратно, по-ниски стойности могат да бъдат
наложени от Администрацията за кораби, търгуващи в зони, където се
очакват по-ниски температури през зимните месеци.

С Т Р. 2 4
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отоплителната система се счита за основно спомагателно устройство.
Всички електрически компоненти на поне една от системите,
предвидени в съответствие с 6.4.13.1.1.3.1, се захранват от аварийния
източник на електрическа енергия; и

проектът и конструкцията на отоплителната система се включват в
одобрението на системата за ограничаване от Администрацията.

.2

.3

остаряване;

механични свойства;

топлинно разширяване и свиване;

износване;

сцепление;

устойчивост на вибрации;

устойчивост на огън и разпространение на пламък; и

устойчивост на умора и разпространение на пукнатини.

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9
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устойчивост на умора и разпространение на пукнатини.

.14

6.4.13.3.5

Термоизолация,

която

не

отговаря

на

признатите

стандарти
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за

6.4.13.3.4 Поради местоположението или условията на околната среда,
термоизолационните материали имат подходящи свойства на устойчивост на огън и
разпространение на пламък и са адекватно защитени срещу проникване на водна пара
и механични повреди. Когато термоизолацията е разположена на или над откритата
палуба, както и по отношение на прониквания през капака на танка, тя трябва да има
подходящи противопожарни свойства в съответствие с признат стандарт или да бъде
покрита с материал с ниски характеристики на разпространение на пламъка и да
образува ефективно одобрено пароуплътнение.

6.4.13.3.3 Горепосочените свойства, когато е приложимо, трябва да се изпитват в
интервала между очакваната максимална експлоатационна температура и 5°C под
минималната проектна температура, но не по-ниска от минус 196°C.

устойчивост на вибрации;
устойчивост на огън и разпространение на пламък; и

. 13

топлопроводимост;

.11
. 12

сцепление;

плътност;

.7

износване;

съдържание на затворени клетки;

.6

.10

остаряване;

.5

.9

свиване;

.4

ВЕСТНИК

6.4.13.2.5 Когато за основни и допълнителни прегради се използват неметални
материали, включително композитни материали, процесите на съединяване също се
изпитват, както е описано по-горе.

6.4.13.2.4 Горепосочените свойства, когато е приложимо, трябва да се изпитват в
интервала между очакваната максимална експлоатационна температура и 5°C под
минималната проектна температура, но не по-ниска от -196°C.

съвместимост с втечнените газови горива;

абсорбиране на втечненото газово гориво;

.3

механични свойства, до степента, в която те са подложени на втечнено
газово гориво и други ефекти на натоварване, топлинно разширение и
свиване;

разтворимост във втечненото газово гориво;

.2

.8

съвместимост с втечнените газови горива;

.1

6.4.13.3.2 В зависимост от случая термоизолацията и другите материали, използвани
в системите за ограничаване на втечнено газово гориво, трябва да имат следните
свойства, за да се гарантира, че са подходящи за предвидената експлоатация:

6.4.13.3.1 Носещата топлоизолация и другите материали, използвани в системите за
ограничаване на втечнено газово гориво, трябва да са подходящи за проектните
натоварвания.

6.4.13.3 Термоизолация и други материали, използвани в системите за ограничаване
на втечнено газово гориво

6.4.13.2.6 Може да се обмисли използването на материали в основната и
допълнителната преграда, които не са устойчиви на огън и разпространение на пламък,
при условие че са защитени с подходяща система, като например постоянна среда с
инертен газ, или са снабдени с пожарозащитна преграда.

ДЪРЖАВЕН

.1

6.4.13.2.3 Когато неметалните материали, включително композитните материали, се
използват или вграждат в основните или допълнителните прегради, те трябва да се
изпитват за следните свойства, според случая, за да се гарантира, че са подходящи за
предвидената експлоатация:

6.4.13.2.2 Материалите, неметални или метални, но необхванати от таблици 7.1, 7.2
и 7.3, използвани в основните и допълнителните прегради, могат да бъдат одобрени от
Администрацията като се имат предвид проектните натоварвания, на които могат да
бъдат подложени, техните свойства и предназначението им.

6.4.13.2.1 Материалите от метал, използвани за изграждането на основни и
допълнителни прегради, които не образуват корпуса, трябва да са подходящи за
проектните натоварвания, на които могат да бъдат подложени, и да са в съответствие с
таблица 7.1, 7.2 или 7.3.

6.4.13.2 Материали на основните и допълнителните прегради

отоплителната система се разполага така, че в случай на неизправност
в която и да е част на системата да може да се поддържа
подгряването в режим на готовност, равно на не по-малко от 100% от
теоретичното изискване за нагряване;

.1

6.4.13.1.1.4 Средствата за подгряване, посочени в 6.4.13.1.1.3, трябва да отговарят на
следните изисквания:

БРОЙ 40
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Подготовката на фаската на съединенията между корпуса на танка и
куполите и между куполите и съответните фитинги трябва да се
проектира
в
съответствие
със
стандарт,
приемлив
за
Администрацията. Всички заварки, свързващи дюзите, куполите или
други отвори на съда, и всички заварки, свързващи фланците към съда
или дюзите, са заварки с пълно проникване.

.2

Автономни танкове тип А

Основа на проектирането

6.4.15.1.1

Типове танкове
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Условие на проектиране, свързано с аварии

Автономни танкове тип B
Основа на проектирането

6.4.15.2
6.4.15.2.1
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6.4.15.1.4.2 Когато се подлага на инцидентните натоварвания, посочени в 6.4.9.5,
напрежението трябва да отговаря на критериите за приемане, посочени в 6.4.15.1.3,
изменени по целесъобразност, като се отчита по-малката им вероятност за възникване.

6.4.15.1.4.1 Танковете и опорите на танковете трябва да бъдат проектирани за
инцидентните натоварвания и проектните условия, посочени в 6.4.9.5 и 6.4.1.6.3,
според случая.

6.4.15.1.4

6.4.15.1.3.3 Конструкцията на танка за втечнено газово гориво трябва да се преглежда
за потенциално надлъжно огъване.

6.4.15.1.3.2 Оразмеряването на границите на танковете трябва да отговаря най-малко
на изискванията на Администрацията за дълбоко разположени танкове, като се отчита
вътрешното налягане, посочено в 6.4.9.3.3.1, и всякаква допустима корозия, изисквана
съгласно 6.4.1.7.

ВЕСТНИК

6.4.15.1

6.4.15

6.4.14.2.1 При проектирането на съединението, което се съединява (или свърже чрез
друг процес, с изключение на заваряване), се вземат предвид якостните
характеристики на процеса на свързване.

Крайно състояние на проекта

6.4.15.1.3.1 За танкове, изградени основно от равнинни повърхности, номиналните
мембранни напрежения за първични и вторични елементи (подпори, раменни
шпангоути, стрингери, трегери), когато се изчисляват чрез класически процедури за
анализ, не надвишават по-ниското от Rm/2,66 или Re/1,33 за никелови стомани,
въглеродно-манганови стомани, аустенитни стомани и алуминиеви сплави, където Rm и
Re са определени в 6.4.12.1.1.3. Въпреки това, ако се извършат подробни изчисления
за основните елементи, еквивалентното напрежение σc, съгласно определеното в
6.4.12.1.1.4, може да бъде увеличено над посоченото по-горе до напрежение,
приемливо за Администрацията. При изчисленията се вземат предвид ефектите от
огъването, срязването, аксиалната и торсионната деформация, както и силите на
взаимодействие корпус/танк за втечнено газово гориво, дължащи се на деформирането
на дъното на конструкцията на корпуса и дъното на танка за втечнено газово гориво.

6.4.15.1.3

6.4.15.1.2.3 Танковете с подпори трябва да се проектират за инцидентните
натоварвания, посочени в точка 6.4.9.5. Не е необходимо тези товари да се комбинират
помежду си или с екологични товари.

6.4.15.1.2.2 За части, като конструкцията по отношение на опори, които не са
обхванати по друг начин от правилата в настоящия Кодекс, напреженията се определят
чрез преки изчисления, като се вземат предвид натоварванията, посочени в 6.4.9.2 –
6.4.9.5, доколкото е приложимо, и отклонението на кораба по отношение на опорите.

6.4.15.1.2.1 Извършва се структурен анализ, като се отчита вътрешното налягане,
посочено в точка 6.4.9.3.3.1, и взаимното натоварване със системата за поддържане и
заклинване, както и достатъчна част от корпуса на кораба.

ДЪРЖАВЕН

6.4.14.2 Проектиране за съединяване и други свързващи процеси

Всички надлъжни и периферни съединения трябва да са челно
заварени, с пълно проникване, с X-образен или V-образен профил на
заваръчното съединение. Пълното проникване на челните заварки се
получава чрез двойно заваряване или чрез използване на опорни
пръстени. В случай, че се използват опорни пръстени, то те се
отстраняват, с изключение на тези от много малки съдове под
налягане. Могат да бъдат разрешени и други видове подготовка на
ръбове в зависимост от резултатите от изпитванията, проведени при
одобряването на процедурата за заваряване. За връзките на корпуса
на танка към надлъжна вертикална преграда на двуделен танк от тип
С, могат да се приемат заварки с пълно проникване.

.1

6.4.14.1.2 Подробностите за заваръчните съединения за автономни танкове от тип С
и за херметичните прегради на автономни танкове от тип B, изградени предимно от
криволинейни повърхности, са, както следва:

6.4.14.1.1 Всички заваръчни съединения на корпусите на автономни танкове са с
плоско челно заваряване с пълно проникване. Само за връзки купол-корпус могат да се
използват заваръчни шевове от типа с пълно проникване в зависимост от резултатите
от изпитванията, проведени при одобряването на процедурата за заваряване. С
изключение на малките прониквания по куполите, заварките на дюзите също се
проектират с пълно проникване.

6.4.14.1 Проектиране на заваръчните съединения

Строителни процеси

6.4.15.1.2

6.4.13.3.7 Когато се използва прах или гранулирана термоизолация, трябва да се
вземат мерки за намаляване на слягането при експлоатация и за поддържане на
необходимата топлопроводимост, както и за предотвратяване на всякакво
неправомерно увеличаване на налягането върху системата за ограничаване на
втечнено газово гориво.

6.4.14

6.4.15.1.1.2 Изисква се пълна допълнителна преграда, както е определено в 6.4.3.
Допълнителната преграда трябва да бъде проектирана в съответствие с 6.4.4.

6.4.13.3.6 Изпитването за топлопроводимост на термоизолацията се извършва върху
образци с подходяща възраст.
Структурен анализ

6.4.15.1.1.1 Автономни танкове тип А са танкове, проектирани предимно посредством
класически процедури за структурен анализ на кораби в съответствие с изискванията
на Администрацията. Когато тези танкове са изградени предимно от равни
повърхности, проектното налягане на парите P0 трябва да е по-малко от 0,07 MPa.

противопожарна устойчивост, може да се използва в трюмните помещения за
съхранение на гориво, които не се поддържат постоянно инертни, при условие че
техните повърхности са покрити с материал с ниски характеристики на
разпространение на пламъка и който образува ефективно одобрено пароуплътнение.

С Т Р. 2 6
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Структурен анализ

загуба на устойчивост;

пукнатини от умора на материала; и

разпространение на пукнатини от умора на материала.

.2

.3

.4

Крайно състояние на проекта

3
2
3
1.5

3.5
1.6
3
1.5

Аустенитна
стомана

4
1.5
3
1.5

Алуминиеви
сплави

за аустенитни стомани - по-малката от двете стойности Rm/2,5 или Re/1,2;
и
за алуминиеви сплави - по-малката от двете стойности Rm/2,5 или Re/1,2.

.2
.3
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Горепосочените цифри могат да бъдат изменяни, като се вземат предвид
локализирането на напрежението, методите за анализ на напрежението и проектните
условия, разгледани при приемане от Администрацията.

за никелови и въглеродно-манганови стомани - по-малката от двете
стойности Rm/2 или Re/1,2;

.1

Горепосочените цифри могат да бъдат променяни, като се вземат предвид проектните
условия, разгледани при приемане от Администрацията. За автономни танкове от тип
В, изградени основно от равнинни повърхности, допустимите мембранни еквивалентни
напрежения, прилагани за анализ на крайни елементи, не надвишават:

A
B
C
D

Никелови и
въглеродноманганови стомани

Стойностите A и B имат най-малко следните минимални стойности:

като Rm и Re са съгласно определеното в 6.4.12.1.1.3. По отношение на напреженията
σm, σL, σg и σb, вж. също определението за категории напрежение в 6.4.15.2.3.6.

F = по-малката от двете стойности (Rm/ C) или (Re/ D),

f = по-малката от двете стойности (Rm/ A) или (Re/ B); и

σg = еквивалентно вторично напрежение;

σb = еквивалентно първично напрежение при огъване;

σL = еквивалентно първично локално мембранно напрежение;

σm = еквивалентно първично общо мембранно напрежение;

където:

За автономни танкове от тип В, изградени основно от тела на обороти, допустимите
напрежения не надвишават:

6.4.15.2.3.1 Пластична деформация

6.4.15.2.3

ДЪРЖАВЕН
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6.4.15.2.2.3 Извършва се пълен анализ на конкретните ускорения и движения на
кораба при неравномерни вълни, както и на реакцията на кораба и неговите танкове за
втечнено газово гориво на тези сили и движения, освен ако данните не са на
разположение от подобни кораби.

6.4.15.2.2.2 Извършва се триизмерен анализ, за да се оценят нивата на напрежение,
включително взаимодействието с корпуса на кораба. Моделът за този анализ включва
танка за втечнено газово гориво с неговата система за поддържане и заклинване, както
и достатъчна част от корпуса.

Извършва се анализ на фините елементи или подобни методи и анализ на механиката
на разрушаването или еквивалентен подход.

пластична деформация;

.1

6.4.15.2.2.1 Ефектите от всички динамични и статични натоварвания се използват за
определяне на пригодността на конструкцията по отношение на:

6.4.15.2.2

6.4.15.2.1.2 Изисква се частична допълнителна преграда със защитна система, както е
определено в точка 6.4.3. Системата за защита срещу малки течове трябва да бъде
проектирана в съответствие с 6.4.5.

6.4.15.2.1.1 Автономни танкове от тип B са танкове, проектирани с помощта на модели
на изпитвания, усъвършенствани аналитични инструменти и методи за анализ за
определяне на нивата на напрежение, издържливостта на умора и характеристиките на
разпространение на пукнатини. Когато тези танкове са изградени предимно от
равнинни повърхности (призматични танкове), проектното налягане на парите P0
трябва да е по-малко от 0,07 MPa.
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умората

на

материала
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Категории напрежения
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Напрежението на срязване е компонентът на напрежението, действащ в
еталонната равнина.

47

по
на

.4

Основа на проектирането

Напрежението при огъване е променливото напрежение
дебелината на разглеждания участък след изваждането
мембранното напрежение.

6.4.15.3.1

6.4.15.3 Автономни танкове тип C

Вторичното напрежение е нормално напрежение или напрежение на
срязване, развито от ограничения на прилежащи части или от
самоограничение на конструкция. Основната характеристика на
вторичното напрежение е, че то се самоограничава. Локалното
огъване и незначителните изкривявания могат да удовлетворят
условията, които причиняват възникването на напрежението.

f = допустимо първично общо мембранно напрежение.

t = дебелина на стената на плавателния съд на мястото,
където граничната стойност на първичното общо
мембранно напрежение е превишена; и

.3

Мембранното напрежение е компонентът на нормалното напрежение,
който е равномерно разпределен и равен на средната стойност на
напрежението по дебелината на разглеждания участък.

.2

.8

където:

6.4.15.3.1.1 Основата за проектиране за автономни танкове тип С се основава на
критерии за съдове под налягане, изменени така, че да включват механика на
разрушаването и критерии за разпространение на пукнатините. Минималното проектно
налягане, определено в 6.4.15.3.1.2, е предназначено да гарантира, че динамичното
напрежение е достатъчно ниско, така че първоначалният повърхностен дефект да не се
разпространява до повече от половината дебелина на обшивката по време на срока на
експлоатация на танка.

Нормалното напрежение е компонентът на напрежението, който е
нормален за еталонната равнина.

.1

За целите на оценката на напрежението, категориите напрежение в този раздел са
определени, както следва:

6.4.15.2.3.6

Всяка маркировка на съда под налягане се постига по метод, който не причинява
неприемливи локални повишавания на напрежението.

6.4.15.2.3.5 Маркировка

Първично локално мембранно напрежение възниква, когато
мембранно напрежение, предизвикано от налягане или друго
механично натоварване и свързано с първичен ефект или ефект на
прекъсване, води до прекомерно изкривяване на прехвърлянето на
натоварвания за други части от конструкцията. Такова напрежение се
класифицира като първично локално мембранно напрежение, въпреки
че има някои характеристики на вторично напрежение. Регион на
напрежение може да се счита за локален, ако:

.7

S1 = разстоянието в меридионалната посока, през което
еквивалентното напрежение надвишава 1,1f;
S2 = разстояние в меридионална посока до друг регион,
където границите на първичните общи мембранни
напрежения са надвишени;
R = среден радиус на плавателния съд;

Първичното общо мембранно напрежение е първично мембранно
напрежение, разпределено по такъв начин в структурата, че не се
извършва преразпределение на натоварването в резултат на
провлачване.

.6

и

Първичното напрежение е напрежението, породено от наложеното
натоварване, което е необходимо за балансиране на външните сили и
моменти. Основната характеристика на първичното напрежение е, че
то не се самоограничава. Първичните напрежения, които значително
надвишават якостта на опън, ще доведат до повреда или най-малкото
до груби деформации.

.5

ДЪРЖАВЕН

6.4.15.2.3.4.2
Когато се подлага на инцидентните натоварвания, посочени в 6.4.9.5,
напрежението трябва да отговаря на критериите за приемане, посочени в 6.4.15.2.3,
изменени по целесъобразност, като се отчита по-малката им вероятност за възникване.

6.4.15.2.3.4.1
Танковете и опорите на танковете трябва да бъдат проектирани за
инцидентните натоварвания и проектните условия, посочени в 6.4.9.5 и 6.4.1.6.3,
според случая.

6.4.15.2.3.4 Условие на проектиране, свързано с аварии

6.4.15.2.3.3.3
Когато Администрацията счете за необходимо, може да се изискат
изпитвания на модела за определяне на коефициентите на концентрация на
напрежението и срока на годност на структурните елементи.

6.4.15.2.3.3.2
При анализа
конструктивните допуски.

6.4.15.2.3.3.1
Оценката на умората и разпространението на пукнатини трябва да се
извършва в съответствие с разпоредбите на 6.4.12.2. Критериите за приемане трябва
да съответстват на 6.4.12.2.7, 6.4.12.2.8 или 6.4.12.2.9, в зависимост от откриваемостта
на дефекта.

6.4.15.2.3.3 Условие на проектиране на умора

Анализите на якостта на надлъжно огъване на танковете за втечнено газово гориво,
подложени на външно налягане и други натоварвания, причиняващи напрежения на
натиск, трябва да се извършват в съответствие с признати стандарти. Методът отчита
по подходящ начин разликата в теоретичното и действителното напрежение на огъване
в резултат на несъосности на ръба на обшивката, липса на праволинейност или
плоскост, овалност и отклонение от действителната кръгова форма по определена
дъга или дължина на хорда, според случая.

6.4.15.2.3.2 Загуба на устойчивост

Дебелината на обшивката и размерът на подпората не са по-малки от тези, изисквани
за автономни танкове тип А.

С Т Р. 2 8
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ΔσA =

-

25 N/мм2 за алуминиева сплав (5083-O);

допустимо динамично мембранно напрежение (двойна
амплитуда при ниво на вероятност Q = 10-8) и равно на:
55 N/мм2 за феритно-перлитна, мартензитна и аустенитна
стомана;

σm = проектно първично мембранно напрежение;

I

=

дължина на танка (размер в надлъжна посока на кораба) (м);

b = широчина на танка (размер в напречна посока на кораба) (м);

h = височина на танка (размер във вертикална посока на кораба) (м);

.2

.1

P1

=

Pe = P1+P2+P3+P4

(MPa)
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Определят се дебелината и формата на частите под налягане на съдове под налягане,
които са под вътрешно налягане, както е определено в 6.4.9.3.3.1, включително
фланците. Тези изчисления във всички случаи се основават на приетата теория за
проектирането на съдовете под налягане. Отворите в частите под налягане на съдове
под налягане се подсилват в съответствие с признат стандарт, приемлив за

стойност на настройката на вакуумните предпазни клапани. За
съдове, които не са оборудвани с вакуумни предпазни клапани, P1
се разглежда специално, но по принцип не се приема за по-малко
от 0,025 МРа.
P2
=
зададеното налягане на предпазните клапани (PRV) за
напълно затворени пространства, съдържащи съдове под налягане
или части от съдове под налягане; в останалата част Р2 = 0.
P3 =
компресивни действия във или върху корпуса, дължащи се на
теглото и свиването на термоизолацията, теглото на корпуса,
включително допустимото отклонение за корозия и други различни
натоварвания под налягане, на които съдът под налягане може да
бъде подложен. Те включват, но не се ограничават до тегло на
куполите, тегло на кулите и тръбите, въздействие на продукта в
частично запълнено състояние, ускорения и деформация на
корпуса. Освен това се взема предвид локалното въздействие на
външното или вътрешното налягане или и двете.
P4
=
външно налягане, дължащо се на напора на водата за
съдове под налягане или част от съдове под налягане на открити
палуби; в останалата част Р4 = 0.
6.4.15.3.2.4 Оразмеряването въз основа на вътрешното налягане се изчислява, както
следва:

където:

6.4.15.3.2.3 Проектното външно налягане Pe, използвано за проверка на загубата на
устойчивост на съдовете под налягане, не трябва да е по-ниско от налягането,
определено от:

6.4.15.3.2.2 Проектното налягане на течността, определено в 6.4.9.3.3.1, се взема
предвид при изчисляването на вътрешното налягане.

когато се извършват проверката и безразрушителното изпитване,
посочени в 16.3.6.4, коефициентът на ефективност на заварените
съединения, който се използва при изчисляването съгласно
6.4.15.3.2.4, трябва да е 0,95. Тази цифра може да бъде увеличена до
1,0, когато се вземат предвид други съображения, като използвания
материал, вида на съединенията, процедурата на заваряване и вида
на натоварването. За технологичните съдове под налягане
Администрацията може да приеме частични безразрушителни
прегледи, но не по-малко от тези по 16.3.6.4, в зависимост от фактори
като използвания материал, проектната температура, преходната
температура на нулевата проводимост на материала при
производството му, и типа на процедурата на съединяване и
заваряване, но в този случай се приема коефициент на ефективност,
не по-голям от 0,85. За специални материали гореспоменатите
коефициенти се намаляват в зависимост от специфицираните
механични свойства на завареното съединение.

ВЕСТНИК
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за съдовете под налягане дебелината, изчислена съгласно 6.4.15.3.2.4,
трябва да се счита за минимална дебелина след оформянето, без
никакви отрицателни отклонения;
за съдовете под налягане минималната дебелина на корпуса и главите,
включително допустимото отклонение за корозия, след оформянето,
трябва да е не по-малка от 5 мм за въглеродно-манганови стомани и
никелови стомани, 3 мм за аустенитни стомани или 7 мм за алуминиеви
сплави; и

6.4.15.3.2.1 При отчитане на дебелината на корпуса се прилага следното:

Дебелина на корпуса

pr = относителната плътност на товара (pr = 1 за прясна вода) при проектната
температура.

където:

h, 0,75b или 0,451ℓ,

C = характерен размер на танка, който се приема за най-големия от следните:

където:

= 0.2 + ()1.5 (MPa)

.3

ДЪРЖАВЕН

6.4.15.3.2

където:

0

6.4.15.3.1.2 Проектното налягане на парата не е по-малко от:

БРОЙ 40
С Т Р. 2 9

Пластична деформация

Условие на проектиране на умора

Условие на проектиране, свързано с аварии

A
B

Никелови и
въглеродноманганови стомани
3
1.5

3.5
1.5

Аустенитни
стомани
4
1.5
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Алуминиеви сплави

като Rm и Re са съгласно определеното в 6.4.12.1.1.3. По отношение на
напреженията σm, σL, σg и σb, вж. също определението за категории напрежения
в 6.4.15.2.3.6. Стойностите A и B имат най-малко следните минимални
стойности:

f = по-малката от двете стойности Rm/A или Re/B,

σg = еквивалентно вторично напрежение; и

σb = еквивалентно първично напрежение при огъване;

Основа на проектирането

Мембранни танкове

ВЕСТНИК
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6.4.15.4.1.4 Проектното налягане на парата P0 обикновено не надвишава 0,025 MPa.
Ако размерите на частите от корпуса бъдат съответно увеличени и се вземе предвид,

6.4.15.4.1.3 Изисква се пълна допълнителна преграда, както е определено в 6.4.3.
Допълнителната преграда се проектира съгласно 6.4.4.

6.4.15.4.1.2 Използва се систематичен подход, основан на анализ и изпитване, за да
се докаже, че системата ще осигури предвидената си функция предвид събитията,
установени в експлоатация, както е посочено в 6.4.15.4.2.1.

6.4.15.4.1.1 Проектната основа за мембранните системи за вместимост на товара е, че
термичното и друго разширение или свиване се компенсират без неоправдан риск от
загуба на здравината на мембраната.

6.4.15.4.1

6.4.15.4

Изискваната маркировка на съда под налягане се постига по метод, който не причинява
неприемливи локални повишавания на напрежението.

σL = еквивалентно първично локално мембранно напрежение;

Маркировка

6.4.15.3.6

σm = еквивалентно първично общо мембранно напрежение;

6.4.15.3.5.2 Когато се подлага на инцидентните натоварвания, посочени в 6.4.9.5,
напрежението трябва да отговаря на критериите за приемане, посочени в 6.4.15.3.3.1,
изменени по целесъобразност, като се отчита по-малката им вероятност за възникване.

6.4.15.3.5.1 Танковете и опорите на танковете трябва да бъдат проектирани за
инцидентните натоварвания и проектните условия, посочени в 6.4.9.5 и 6.4.1.6.3,
според случая.

6.4.15.3.5

6.4.15.3.4.2 При вакуумно изолираните танкове се обръща специално внимание на
якостта на умора на конструкцията на опората и се обръща специално внимание на
ограничените възможности за проверка между вътрешния и външния корпус.

6.4.15.3.4.1 За автономни танкове тип С, където втечненото газово гориво при
атмосферно налягане е под минус 55°C, Администрацията може да изиска
допълнителна проверка, за да провери тяхното съответствие с 6.4.15.3.1.1, по
отношение на статичното и динамичното напрежение в зависимост от размера на
танка, конфигурацията на танка и разположението на неговите опори и
приспособления.

6.4.15.3.4

ДЪРЖАВЕН

където:

За автономни танкове от тип С допустимите напрежения не надвишават:

6.4.15.3.3.1

ако се изисква от Администрацията,специално внимание се обръща на
вторичните напрежения и термичните напрежения.

.3

Крайно състояние на проекта

извършват се изчисления на натоварванията и напреженията по
отношение на опорите и закрепването на опората към корпуса.
Използват се натоварванията, посочени в точки 6.4.9.2 – 6.4.9.5,
според случая. Напреженията по отношение на опорите трябва да
съответства на признат стандарт, приемлив за Администрацията. В
специални случаи Администрацията може да изиска анализ на
умората на материала; и

.2

6.4.15.3.3

оразмеряването на съдове под налягане се определя в съответствие с
6.4.15.3.2.1 – 6.4.15.3.2.4 и 6.4.15.3.3;

.1

Дебелината и формата на съдовете под налягане, подложени на външно налягане и
други натоварвания, причиняващи напрежение на натиск, трябва да се основават на
изчисления, като се използва приетата теория за надлъжно огъване на съдовете под
налягане, и адекватно да отчитат разликата в теоретичното и действителното
напрежение на надлъжно огъване в резултат на несъосности на ръба на обшивката,
овалност и отклонение от действителната кръгова форма по определена дъга или
дължина на хорда.

6.4.15.3.2.5 Анализът на напрежението по отношение на статичните и динамичните
натоварвания се извършва, както следва:

Критериите за надлъжно огъване са следните:

6.4.15.3.3.2

Администрацията.

С Т Р. 3 0
БРОЙ 40

инцидентен вакуум в танка; и
проникване на вода през вътрешната конструкция на корпуса.

.3
.4

термично стареене;

загуба на прикрепване между термоизолацията и
конструкцията на корпуса;

загуба на прикрепване на мембрани към термоизолационна
система;

структурна цялост на вътрешните структури и свързаните с тях
поддържащи структури; и

повреда на носещата конструкция на корпуса.

.3

.4

.5

.6

.7

.1

инцидентни механични повреди (например
предмети в танка по време на експлоатация);

.3 Събития, свързани с проектирането на аварии:

напукване от умора на вътрешния корпус, водещо до
проникване на баластна вода.

с

тях

Крайно състояние на проекта

6.4.15.4.6

Условие на проектиране на умора
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6.4.15.4.5.3 Вътрешните оразмерявания на корпуса отговарят на правилата за
дълбоко разположени танкове, като се отчита вътрешното налягане, както е посочено в
6.4.9.3.3.1, и специфичните подходящи правила за натоварване при разплискване,
както е определено в 6.4.9.4.1.3.

6.4.15.4.5.2 Изборът на критерии за приемане на якостта при режимите на
неизправност на системата за ограничаване на втечнено газово гориво, нейните
закрепвания към конструкцията на корпуса и вътрешните конструкции на танка
отразяват последствията, свързани с разглеждания режим на неизправност.

6.4.15.4.5.1 Конструктивното съпротивление на всеки критичен компонент, подсистема
или функционална група се установява в съответствие с 6.4.15.4.1.2 за
експлоатационни условия.

6.4.15.4.5

6.4.15.4.4.3 Анализите, посочени в 6.4.15.4.4.1 и 6.4.15.4.4.2, се основават на
конкретните движения, ускорения и реакция на корабите и системите за ограничаване
на втечнено газово гориво.

6.4.15.4.4.2 Структурните анализи на корпуса отчитат вътрешното налягане, както е
посочено в 6.4.9.3.3.1. Специално внимание се обръща на деформациите на корпуса и
тяхната съвместимост с мембраната и свързаната с нея термоизолация.
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изпуснати

свързаните

.4

и

умора на вътрешните
поддържащи структури; и

структури

напукване от умора на термоизолацията;

умора на мембраните, включително съединенията
закрепванията към конструкцията на корпуса;

.3

.2

.1

и

свиване при натиск на термоизолацията;

.2

Структурни анализи

6.4.15.4.4.1 Извършват се структурни анализи и/или изпитвания с цел определяне на
крайната оценка на якостта и умората на конструкцията за ограничаване на втечнено
газово гориво и свързаните с нея конструкции и оборудване, посочени в 6.4.7.
Структурният анализ предоставя данните, необходими за оценка на всеки режим на
неизправност, който е определен като критичен за системата за ограничаване на
втечнено газово гориво.

6.4.15.4.4

Особено внимание се обръща на възможната загуба на целостта на танка поради
свръхналягане в пространството между преградите, възможен вакуум в танка за
втечнено газово гориво, ефектите на разплискване, вибрациите на корпуса или
комбинация от тези събития.

ДЪРЖАВЕН

.2 Събития, свързани с проектирането на умората на материала:

разрушаване при опън на мембраните;

.1

.1 Крайни проектни събития:

6.4.15.4.2.1 Оценяват се потенциалните инциденти, които могат да доведат до загуба
на плътност на течностите по време на жизнения цикъл на мембраните. Те включват,
но не се ограничават до следните аспекти:

Натоварвания и комбинации от натоварвания

6.4.15.4.3

6.4.15.4.2

Съображения по отношение на проектирането.

6.4.15.4.2.2 Необходимите физични свойства (механични, термични, химични и др.) на
материалите, използвани в конструкцията на системата за ограничаване на втечнено
газово гориво, се установяват по време на проектирането в съответствие с 6.4.15.4.1.2.

Конструкции, при които едно вътрешно събитие може да причини едновременна или
каскадна повреда на двете мембрани, са неприемливи.

инцидентно свръхналягане в топлоизолационните пространства;

.2

6.4.15.4.1.7 Циркулацията на инертен газ в първичното и вторичното изолационно
помещение в съответствие с 6.11.1 трябва да е достатъчна, за да позволи ефективни
средства за откриване на газ.

6.4.15.4.1.6 Дебелината на мембраните обикновено не трябва да надвишава 10 мм.

6.4.15.4.1.5 Определението за мембранни танкове не изключва конструкции като тези,
в които се използват неметални мембрани или в които мембраните са включени или
вградени в термоизолацията.

когато е целесъобразно, якостта на поддържащата термоизолация, Po може да бъде
увеличено до по-висока стойност, но по-малко от 0,070 MPa.
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наличност за проверка.

значението на структурните
конструктивната цялост; и

компоненти

по

отношение

на

Проект на граничното състояние за нови концепции
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За всеки режим на неизправност може да са от значение едно или повече

Гранични състояния на аварии (ALS), които се отнасят до способността
на конструкцията да устоява в аварийни ситуации.

.3

Правила за преносимите танкове за втечнено газово гориво

6.5.2

ако са разположени на открита палуба: системи за защита срещу
разливи и за пръскане на вода за охлаждане;
ако са разположени в затворено пространство: пространството се
счита за пространство за свързване на танковете.

.2
.3
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механична защита на танковете в зависимост от местоположението и
товарните операции;

.1

Преносимите горивни танкове се разполагат в специални зони, снабдени със:

6.5.1
Конструкцията на танка трябва да съответства на точка 6.4.15.3. Опората на
танка (рамка на контейнера или шасито на камиона) трябва да бъде проектирана по
предназначение.

6.5

ВЕСТНИК

6.4.16.2.2

6.4.16.2.1 Проектирането на граничното състояние е систематичен подход, при който
всеки структурен елемент се оценява по отношение на възможните режими на
неизправност, свързани с проектните условия, посочени в 6.4.1.6. Гранично състояние
може да се определи като положение, над което конструкцията или част от
конструкцията вече не отговаря на правилата.

6.4.16.1 Системите за ограничаване на горивото, които са с нова конфигурация, която
не може да бъде проектирана с използване на раздел 6.4.15, се проектират, като се
използват настоящият раздел и 6.4.1-6.4.14, според случая. Проектирането на
системата за ограничаване на горивото в съответствие с този раздел се основава на
принципите на проектиране на граничното състояние, което е подход към
проектирането на конструкции, който може да се прилага към установените проектни
решения, както и към новите проекти. Този по-общ подход поддържа равнище на
безопасност, сходно с постигнатото за известните системи за ограничаване,
проектирани с използване на 6.4.15.

6.4.16

Гранични състояния на умора (FLS), които съответстват на влошаване,
дължащо се на въздействието на вариращо във времето (циклично)
натоварване.

.2

6.4.16.3 Процедурата и съответните проектни параметри на проекта за гранично
състояние съответстват на Стандарта за използване на методики за гранични
състояния при проектирането на системи за ограничаване на горивото с нова
конфигурация (LSD стандарт), както е посочено в приложението към част A-1.

Максимални допустими състояния (ULS), които съответстват на
максималната товароносимост или, в някои случаи, на максимално
приложимото напрежение или деформация; при непокътнати
(незасегнати) условия.

.1

гранични състояния. Като се вземат предвид всички съответни гранични състояния,
пределният товар за структурния елемент се определя като минимален пределен
товар, произтичащ от всички съответни гранични състояния. Граничните състояния се
разделят на следните три категории:

ДЪРЖАВЕН

6.4.15.4.7.2 Въз основа на анализ на риска се определят допълнителни съответни
инцидентни сценарии. Специално внимание се обръща на устройствата за
обезопасяване вътре в танковете.

6.4.15.4.7.1 Системата за ограничаване и носещата конструкция на корпуса се
проектират за инцидентните натоварвания, посочени в 6.4.9.5. Не е необходимо тези
товари да се комбинират помежду си или с екологични товари.

6.4.15.4.7 Условие на проектиране, свързано с аварии

6.4.15.4.6.5 Конструктивният елемент, който не е достъпен за проверка в експлоатация
и при който може да се развие пукнатина от умора без предупреждение, причиняваща
едновременна или каскадна повреда на двете мембрани, удовлетворява правилата за
умора на материала и механика на разрушаването, посочени в 6.4.12.2.9.

6.4.15.4.6.4 Структурните елементи, подлежащи на периодична проверка и при които
може да се развие пукнатина от умора без надзор, която да причини едновременна или
каскадна повреда на двете мембрани, удовлетворяват правилата за умора на
материала и механика на разрушаването, посочени в 6.4.12.2.8.

6.4.15.4.6.3 За структурни елементи, за които може да се докаже чрез изпитвания
и/или анализи, че няма да се развие пукнатина, която да причини едновременна или
каскадна повреда на двете мембрани, Cw е по-малък или равен на 0,5.

.2

.1

6.4.15.4.6.2 Изчисляването на умората се извършва в съответствие с 6.4.12.2, като
съответните правила зависят от:

6.4.15.4.6.1 Анализът на умората се извършва за конструкции във вътрешността на
танка, т.е. помпени кули, и за части от закрепващите елементи на мембраната и
помпената кула, при които не може надеждно да бъде открита неизправност чрез
непрекъснато наблюдение.

С Т Р. 3 2
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изолирането на един танк не трябва да пречи на възможността за
използване на останалите преносими танкове; и

танкът не трябва да надвишава границите си на пълнене, посочени в
точка 6.8.

.2

.3

за

съхранение

на

СПГ се сертифицират и одобряват от

.1

.1
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PRV в горивни танкове с проектна температура под 0°C се проектират
и разполагат така, че да се предотврати тяхното преминаване в

6.7.2.5 Следните правила за температурата се прилагат за PRV, монтирани на
системи за понижаване на налягането:

6.7.2.4 Регулирането на PRV не е по-високо от налягането на парите, използвано при
проектирането на танка. Клапаните, съставляващи не повече от 50% от общия
капацитет за освобождаване, могат да бъдат настроени на налягане до 5% над MARVS,
за да се позволи последователно повдигане, като се сведе до минимум ненужното
изпускане на пари.

6.7.2.3 Междупреградните пространства се оборудват с устройства за понижаване на
налягането. За мембранни системи проектантът демонстрира подходящ размер на
PRV в междупреградното пространство.

6.7.2.2 Танковете за втечнено газово гориво трябва да бъдат снабдени с най-малко 2
предпазни клапана (PRV), позволяващи разкачване на един PRV в случай на
неизправност или изтичане.

6.7.2.1 Ако изпускането на гориво във вакуумното пространство на вакуумно изолиран
танк не може да бъде изключено, вакуумното пространство трябва да бъде защитено с
устройство за понижаване на налягането, което се свързва към вентилационна
система, ако танковете са разположени под палубата. Администрацията може да
приеме директно изпускане в атмосферата на открити палуби за танковете, чийто
размер не надвишава 40-футов контейнер, ако изпуснатият газ не може да навлезе в
безопасни зони.

6.7.2
Системи за понижаване на налягането за танкове за втечнено газово
гориво

ВЕСТНИК
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осигурени са подходящи средства за разхерметизиране и инертиране
на танка в случай на пожар, който може да засегне танка;

6.6.4
Съхранението на СПГ в затворени пространства обикновено не е допустимо,
но може да бъде разрешено след специално разглеждане и одобрение от
Администрацията, при условие че в допълнение към 6.3.4-6.3.6 е изпълнено следното:

6.6.3
Осигуряват се подходящи средства за разхерметизиране на танка в случай на
пожар, който може да засегне танка.

6.6.2
Танковете за СПГ трябва да бъдат оборудвани с предпазни клапани с точка на
настройката под проектното налягане на танка и с изпускателен отвор, както се изисква
в точки 6.7.2.7 и 6.7.2.8.

6.6.1
Танковете
Администрацията.

Правила за ограничаване на СПГ гориво

с изключение на системата за понижаване на налягането по точка
6.5.6, всеки преносим танк трябва да може да бъде изолиран по всяко
време;

.1

След свързване към тръбопроводната система за гориво на кораба,

6.7.1.2 Танковете за съхранение на гориво, които могат да бъдат подложени на
външни налягания над проектното налягане, трябва да бъдат снабдени със системи за
защита срещу вакуум.

6.7.1.1 Всички танкове за съхранение на гориво се оборудват със система за
понижаване на налягането, подходяща за конструкцията на системата за ограничаване
на горивото и за превозваното гориво. Трюмните помещения за съхранение на гориво,
междупреградните пространства, пространствата за свързване на танкове и
кофердамите на танкове, които могат да бъдат подложени на налягания извън техните
проектни възможности, също трябва да се оборудват с подходяща система за
понижаване на налягането. Системите за управление на налягането, описани в 6,9,
трябва да са независими от системите за понижаване на налягането.

Общи положения

6.7.1

ДЪРЖАВЕН

6.6

6.5.10

6.5.9
Осигурява се безопасен достъп до връзките на танковете с цел проверка и
техническо обслужване.

6.5.8
Системите за управление и наблюдение на преносимите горивни танкове се
интегрират в системата за управление и наблюдение на кораба. Системата за
безопасност на преносимите горивни танкове се интегрира в системата за безопасност
на кораба (напр. системи за спиране на клапаните на танковете, системи за откриване
на теч/газ).

6.5.7
Системата за понижаване на налягането на преносимите танкове трябва да
бъде свързана към стационарна вентилационна система.

6.5.6
Осигуряват се мерки за ограничаване на количеството разлято гориво в случай
на неволно прекъсване или разкъсване на непостоянните връзки.

Правила за системата за понижаване на налягането

в затворените пространства, в които се съхранява СПГ, е инсталирана
стационарна пожарогасителна система. Необходимо е да се обърне
специално внимание на гасенето на струйни пожари.

всички повърхности в тези затворени пространства, в които се
съхранява СПГ, са снабдени с подходяща термична защита срещу
всеки изпуснат газ под високо налягане и последваща кондензация,
освен ако вертикалните прегради не са проектирани за най-ниската
температура, която може да възникне от изтичане на газ; и

6.7

.3

6.5.4
Вземат се предвид якостта и въздействието на преносимите горивни танкове
върху стабилността на кораба.

6.5.5
Връзките към тръбопроводните системи за гориво на кораба се осъществяват
посредством одобрени гъвкави маркучи или други подходящи средства, предназначени
да осигуряват достатъчна гъвкавост.

.2

6.5.3
Преносимите горивни танкове трябва да бъдат здраво закрепени към палубата,
докато са свързани към корабните системи. Разположението за поддържане и
закрепване на танковете се проектира за максималните очаквани статични и динамични
накланяния, както и максималните очаквани стойности на ускорение, като се вземат
предвид характеристиките на кораба и местоположението на танковете.

БРОЙ 40
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PRV се изработват от материали с точка на топене над 925°C.
Материалите с ниска точка на топене за вътрешните части и
уплътненията могат да бъдат приети, при условие че безопасната
работа на PRV не е застрашена; и

датчиците и изпускателните тръби на пилотните предпазни клапани са
с подходяща здрава конструкция, за да се предотвратят повреди.

.3

.4

разположена така, че да се сведе до минимум възможността за
навлизане на вода или сняг във вентилационната система; и

разположена така, че височината на вентилационните изходи да не е
по-малка от B/3 или 6 м над откритата палуба, в зависимост от това
коя от двете стойности е по-голяма, и 6 м над работните площи и
пътеките. Въпреки това, височината на вентилационната мачта може
да бъде ограничена до по-ниска стойност в съответствие със
специално разглеждане от Администрацията.

.2

.3

изпускателен отвор за отработени газове от машинни инсталации.

.2
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пари, генерирани при експозиция на огън, изчислени по следната
формула:

.2

коефициент на експозиция на огън за различните
видове втечнено газово гориво, както следва:

F=

F=

60

0,1 за изолирани автономни танкове в инертни
трюмове (или неизолирани автономни танкове

0,5 за танкове над палубата, когато
изолацията е одобрена от Администрацията.
(Одобрението се основава на използването на
огнеупорен материал, топлопроводимостта на
изолацията и нейната устойчивост при
експозиция на огън);
F=
0,5 за неизолирани автономни танкове,
монтирани в трюмове;
F=
0,2 за изолирани автономни танкове в
трюмове
(или неизолирани автономни танкове в
изолирани трюмове);

F=

F = 1,0 за танкове без изолация, разположени на палубата;

минималната изисквана скорост на изпускане на
въздух при стандартни условия от 273,15 Келвина (K)
и 0,1013 MPa.

Q=

където:

Q = FGA0.82 (m3/s)

максималният капацитет на инертната система на танкове за втечнено
газово гориво, ако максимално достижимото работно налягане на
инертната система на танкове за втечнено газово гориво надвишава
MARVS на танковете за втечнено газово гориво; или

.1

6.7.3.1.1 PRV имат комбиниран разтоварващ капацитет за всеки танк за втечнено
газово гориво, за да разтоварват по-голямата от следните величини, с не повече от
20% повишаване на налягането над MARVS в танка за втечнено газово гориво:

ВЕСТНИК

6.7.2.10 Във вентилационната тръбопроводна система се осигуряват средства за
източване на течност от местата, където тя може да се натрупва. PRV и
тръбопроводите се разполагат така, че при никакви обстоятелства течността да не

6.7.2.9 Всички други изпускателни вентилационни отвори за газово гориво също се
разполагат в съответствие с 6.7.2.7 и 6.7.2.8. Осигуряват се средства за
предотвратяване на преливането на течност от изпускателни вентилационни отвори
поради хидростатичното налягане от пространствата, към които те са свързани.

всмукателен отвор, изпускателен отвор или отвор към жилищните
помещения, сервизните помещения и пунктовете за управление или
други неопасни зони; и

.1

Размер на системата за намаляване на налягането

6.7.3.1 Размер на предпазни клапани (PRV)

6.7.3

6.7.2.13 PRV се свързват към най-високата част на горивния танк. PRV се разполагат
върху горивния танк така, че да остават във фазата на изпаренията при границата на
пълнене (FL), посочена в 6.8, при условия на напречен наклон от 15° и надлъжен
наклон от 0,015 L, където L е определена в 2.2.25.

6.7.2.12 Всички вентилационни тръби се проектират и разположени така, че да не се
повреждат от температурните колебания, на които могат да бъдат изложени, силите,
дължащи се на потока или движенията на кораба.

6.7.2.11 Подходящи защитни екрани с квадратно око, непревишаващо 13 мм, се
монтират на изпускателните вентилационни отвори, за да се предотврати навлизането
на външни предмети, без да се влияе неблагоприятно на потока.

може да се натрупва във или в близост до PRV.

ДЪРЖАВЕН

6.7.2.8 Изходът от предпазните клапани обикновено трябва да бъде разположен на
най-малко 10 м от най-близкия:

конструирана така, че изпускането да бъде безпрепятствено и по
правило да е насочено вертикално нагоре към изхода;

.1

6.7.2.7 Всеки предпазен клапан, монтиран на танк за втечнено газово гориво, се
свързва към вентилационна система, която трябва да бъде:

за

изолирането на PRV се извършва под надзора на капитана. Това
действие се записва в корабния дневник и при PRV.

ръководството

.3

в

процедурите трябва да позволяват само един от монтираните PRV за
танковете за втечнено газово гориво да бъде изолиран, за тази цел
трябва да се включват физически блокировки; и

включват

.2

и

процедурите се предоставят
експлоатация (вж. глава 18);

.1

6.7.2.6 В случай на повреда на PRV на горивен танк, се осигуряват безопасни
средства за аварийна изолация.

влиянието на образуването на лед, дължащо се на околните
температури, се взема предвид при конструирането и подреждането на
PRV;

.2

неработно състояние поради образуването на лед;

С Т Р. 3 4
БРОЙ 40

в инертни, изолирани трюмове); и
0,1 за мембранни танкове.

константа, базирана на отношението на
специфичните подгрявания k и се изчислява,
както следва:

D

молекулна маса на продукта.

M=

А=

Фигура 6.7.1

Подреждане на
хоризонтални цилиндрични
танкове

изключена
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външна повърхност на танка (м2), както и за различни
типове танкове, както е показано на фигура 6.7.1.

Определя се коефициентът на газа за всяко втечнено газово
гориво, което ще се превозва, като за определяне на размера
на PRV се използва най-високата стойност.

коефициент на компресия на газа при
облекчаващи условия; ако не е известен, се
използва Z = 1,0;

Z=

се използва D = 0,606;

k = съотношение на специфичните
подгрявания при облекчаващи условия,
чиято стойност е между 1,0 и 2,2. Ако
стойността на k не е известна,

Призматични танкове

L изключена

Цилиндрични танкове със сферично изпъкнали,
полусферични или полуелипсоидни дъна или
сферични танкове

ДЪРЖАВЕН

където:

латентна топлина на материала, който се
изпарява при облекчаващи условия, в kJ/kg;

L=

=

температура по Келвин при облекчаващи
условия, т.е. 120% от налягането, при което е
настроен предпазният клапан;

коефициент на газа по формулата:

T=

където:

G=

За автономни танкове, които частично изпъкват през
откритите палуби, коефициентът на експозиция на
огън се определя въз основа на повърхностните
площи над и под палубата.

F=

БРОЙ 40
С Т Р. 3 5

3

Размер на вентилационната тръбна система

за балансирани PRV:

за пилотно управлявани PRV: 50% от MARVS.

.2

.3

ρL = относителна плътност на горивото при температура на натоварване.

ρR = относителна плътност на горивото при еталонната температура; и

FL = граница на пълнене, определена в точка 2.2.16, изразена в проценти, тук
98%;

LL = границата на натоварване, определена в 2.2.27, изразена в проценти;

LL = FL ρR/ρL

Контрол на налягането и температурата в танка

6.9.1

термично окисляване на парите;
натрупване на налягане; или
охлаждане на втечненото газово гориво.

.2
.3
.4
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Проектиране на системи
6.9.2.1 За целите на обслужването в световен мащаб горната проектна температура

6.9.2

6.9.1.2 Изпускането на горивни пари за контрол на налягането в танка не е допустимо,
освен в аварийни ситуации.

Избраният метод е в състояние да поддържа налягането в танка под зададеното
налягане на предпазните клапани на танка за период от 15 дни, като се приема, че
танкът е пълен при нормално работно налягане и корабът е в режим на празен ход, т.е.
генерира се само мощност за вътрешно натоварване.

втечняване на пари;

.1

6.9.1.1 С изключение на танковете за втечнено газово гориво, проектирани да
издържат на пълното налягане на парите на горивото при горната проектна
температура на околната среда, налягането и температурата на танковете за втечнено
газово гориво се поддържат по всяко време в рамките на техния проектен диапазон
чрез приемливи за Администрацията средства, напр. чрез един от следните методи:

Правила за поддържане на състоянието за съхранение на гориво

6.9

6.8.2
В случаите, когато изолацията и местоположението на танка правят много
малка вероятността съдържанието на танка да бъде загряно поради външен пожар,
могат да бъдат взети специални мерки, за да се позволи по-висока граница на
натоварване от изчислената с помощта на еталонната температура, но никога над 95%.
Това важи и в случаите, когато е инсталирана втора система за поддържане на
налягането (вж. 6.9). Ако обаче налягането може да се поддържа / контролира само от
консуматорите на гориво, се използва границата на натоварване, изчислена в точка
6.8.1.

където:

Кривата на границата на натоварване за действителните температури на натоварване
на горивото се изготвя по следната формула:

ВЕСТНИК

6.7.3.2.4 За да се осигури стабилна работа с PRV, спадането на налягането не е помалко от сумата на загубата на входно налягане и 0,02 MARVS при номиналния

Могат да бъдат приети алтернативни стойности, предоставени от
производителя на PRV.

30% от MARVS; и

за небалансирани PRV: 10% от MARVS;

Натрупването на противоналягане във вентилационните тръбопроводи
от изхода на PRV до мястото на изпускане в атмосферата,
включително всички връзки на вентилационните тръбопроводи, които
се свързват с други танкове, не надвишава следните стойности:

.2

.1

Когато са монтирани общи вентилационни колектори и вентилационни
мачти, изчисленията включват потока от всички прикрепени PRV.

.1

загубите на налягане в дистанционно отчитани пилотни линии се вземат
предвид при плаващ тип регулиращи устройства.
6.7.3.2.3 Загуби на налягане надолу по веригата

спадането на налягането във вентилационния тръбопровод от танка до
входа на PRV не трябва да надвишава 3% от зададеното налягане на
клапана при изчисления дебит в съответствие с точка 6.7.3.1;
пилотното управление на PRV не се влияе от загубите на налягането
във всмукателната тръба, когато регулиращото устройство засича
директно от купола на танка; и

Правила за граница на натоварване на танкове за втечнено газово гориво

6.8.1
Танковете за съхранение на втечнен газ не трябва да се пълнят до повече от
обем, еквивалентен на 98% пълен при еталонната температура, определена в 2.2.36.

6.8

капацитет.

ДЪРЖАВЕН

.3

.2

.1

6.7.3.2.2 Загуби на налягане нагоре по веригата

6.7.3.2.1 При определяне на размера се вземат предвид загубите на налягане нагоре и
надолу по веригата на PRV, за да се осигури дебитът, изискван съгласно 6.7.3.1.

6.7.3.2

където плътността на въздуха (pвъздух) = 1,293 кг/м (въздух при 273,15 K, 0,1013 MPa).

Mвъздух = Q * pвъздух (кг/сек)

6.7.3.1.3 Изискваният масов дебит на въздуха при облекчаващи условия се получава
от:

Минималният огневи коефициент е F= 0,1

F = 0,2 до F = 0,1

F = 0,5 до F = 0,25

Ако предпазните клапани трябва да бъдат оразмерени за огневи
натоварвания, огневите коефициенти могат да бъдат намалени до следните
стойности:

6.7.3.1.2
За вакуумно изолираните танкове в трюмни помещения за съхранение на
гориво и за танковете в трюмните помещения за съхранение на гориво, отделени от
потенциалните огневи натоварвания от кофердами или заобиколени от корабни
пространства без огнево натоварване, се прилага следното:

С Т Р. 3 6
БРОЙ 40

Системи за втечняване

комбинирана система, при която изпареното гориво се сгъстява и
кондензира в топлообменник за гориво/хладилен агент и се връща в
горивните танкове; и

ако по време на операциите по регулиране на налягането в рамките на
проектните условия системата за вторична преработка произвежда
поток от отпадъци, съдържащ метан, тези отпадъчни газове се
обезвреждат, доколкото това е разумно осъществимо, без да се
изпускат в атмосферата.

.3

.4

Съвместимост

Наличност на системите

Правила за атмосферен контрол в трюмните помещения за съхранение на
гориво (системи за ограничаване на горивото, различни от автономни
танкове тип С)

Правила за контрол на околната среда на пространствата около
автономни танкове тип С

Трябва да бъдат осигурени мерки за предотвратяване на обратен поток на

6.13.1
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Правила за инертиране

6.13

6.12.1 Пространствата около танковете за втечнено газово гориво се запълват с
подходящ сух въздух и се поддържат в това състояние със сух въздух, осигурен от
подходящо оборудване за сушене на въздух. Това се прилага само за танкове за
втечнено газово гориво, където проблем представляват кондензацията и
обледеняването, дължащи се на студени повърхности.

6.12

6.11.2 Като алтернатива помещенията, посочени в 6.11.1, които изискват само
частична допълнителна преграда, могат да бъдат запълнени със сух въздух, при
условие че корабът поддържа съхраняван заряд от инертен газ или е оборудван със
система за генериране на инертен газ, достатъчна да инертира най-голямото от тези
помещения, и при условие че конфигурацията на помещенията и съответните системи
за откриване на пари, заедно с възможностите на инертните съоръжения, гарантират,
че всяко изтичане от танковете за втечнено газово гориво ще бъде бързо открито и
инертно, преди да може да се развие опасно състояние. Осигурява се оборудване за
осигуряване на достатъчно сух въздух с подходящо качество, за да се удовлетвори
очакваното търсене.

6.11.1 Междупреградните и трюмните помещения за съхранение на гориво, свързани
със системи за ограничаване на втечнено газово гориво, изискващи пълни или частични
допълнителни прегради, се инертират с подходящ сух инертен газ и се поддържат
инертни с газ-носител, осигурен от корабна система за генериране на инертен газ, или
чрез съхранение на борда, което е достатъчно за нормална консумация в продължение
на най-малко 30 дни. Администрацията може да предвиди по-кратки периоди в
зависимост от експлоатацията на кораба.

6.11

6.10.4 Инертният газ, използван за освобождаване на горивните танкове от газ, може
да бъде доставен външно на кораба.

6.10.3 Осигуряват се точки за вземане на проби от газ за всеки горивен танк, за да се
наблюдава напредъкът на промените в атмосферата.

ВЕСТНИК
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6.9.6.2 Топлообменниците, които са необходими единствено за поддържане на
налягането и температурата на горивните танкове в рамките на проектните им

6.9.6.1 Наличността на системата и нейните спомагателни услуги трябва да бъде
такова, че в случай на единична неизправност (на механичен нестатичен компонент
или компонент на системите за управление) налягането и температурата на танка за
гориво да могат да бъдат поддържани от друга услуга/система.

6.9.6

6.9.5.1 Хладилните агенти или спомагателните агенти, използвани за замразяване или
охлаждане на гориво, трябва да са съвместими с горивото, с което могат да влязат в
контакт (да не водят до опасна реакция или прекомерно корозивни продукти). Освен
това, когато се използват няколко агенти или хладилни агенти, те трябва да са
съвместими помежду си.

6.9.5

6.9.4.1 Термичното окисляване може да се осъществи или чрез консумация на парите
в съответствие с правилата за консуматори, описани в настоящия Кодекс, или чрез
специализирано съоръжение за изгаряне на газ (GCU). Трябва да се докаже, че
капацитетът на системата за окисляване е достатъчен за консумиране на
необходимото количество пари. В тази връзка трябва да се вземат предвид периодите
на бавно парообразуване и/или никаква консумация от задвижване или друга
експлоатация на кораба.

Системи за термично окисляване

непряка система, при която горивото или изпареното гориво се
охлажда или кондензира с хладилен агент, без да се сгъстява;

.2

6.10.2 Системата се проектира така, че да елиминира възможността за наличие на
запалима смес в горивния танк по време на всяка част от работата по смяна на
атмосферата чрез използване на инертна среда като междинно стъпало.

6.10.1 Инсталира се тръбопроводна система, която да позволява на всеки горивен
танк да бъде безопасно освободен от газ и да бъде безопасно запълнен с пари от
горивото от състояние без газ. Системата е конструирана така, че да се сведе до
минимум възможността газови джобове или въздух да останат след промяна на
атмосферата.

ДЪРЖАВЕН

6.9.4

пряка система, при която изпареното гориво се сгъстява, кондензира и
връща в горивните танкове;

.1

6.9.3.2 Системата за втечняване трябва да е организирана по един от следните
начини:

6.9.3.1 Системата за втечняване се проектира и изчислява в съответствие с 6.9.3.2.
Системата трябва да бъде оразмерена по задоволителен начин и за случай на липса
или ниска консумация.

6.9.3

6.10

6.9.2.2 Общият капацитет на системата е такъв, че да може да контролира налягането
в рамките на проектните условия, без да изпуска въздух.
Правила за атмосферен контрол в системата за ограничаване на горивото

диапазони, трябва да имат резервен топлообменник, освен ако имат капацитет над
25% от най-големия необходим капацитет за регулиране на налягането и могат да
бъдат ремонтирани на борда без външни източници.

на околната среда е 32°C за морска вода и 45°C за въздуха. За експлоатация в особено
горещи или студени зони тези проектни температури се увеличават или намаляват по
начин, удовлетворяващ Администрацията.

БРОЙ 40
С Т Р. 3 7

Правила за производство и съхранение на инертен газ на борда

да бъдат напълно заварени;

Цел

7.1

Общи положения

7.3.1

Дебелина на стените

където:
to

= теоретична дебелина

t = (to + b + c) / (1 - a/100) (mm)

7.3.2.1 Минималната дебелина на стените се изчислява по следния начин:

7.3.2
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7.3.1.5 Тръбопроводите, различни от тръбопроводите за подаване на гориво и
кабелите, могат да бъдат разположени в двустенните тръбопроводи или канали, при
условие че не създават източник на запалване или не нарушават целостта на
двустенната тръба или канал. Двустенните тръбопроводи или канали трябва да
съдържат само тръбопроводи или кабели, необходими за експлоатационни цели.

7.3.1.4 Тръбопроводите, които могат да съдържат нискотемпературно гориво, трябва
да бъдат термоизолирани до степен, която ще сведе до минимум кондензацията на
влага.

7.3.1.3 Всички тръбопроводи или компоненти, които могат да бъдат изолирани в пълно
течно състояние, се оборудват с предпазни клапани.

7.3.1.2 Когато танковете или тръбопроводите са отделени от конструкцията на кораба
чрез термоизолация, се вземат мерки за електрическо свързване към конструкцията на
кораба както на тръбопроводите, така и на танковете. Всички уплътнителни тръбни
съединения и съединения на маркучи са електрически свързани.

7.3.1.1 Горивните тръбопроводи и всички други тръбопроводи, необходими за
безопасна и надеждна експлоатация и поддръжка, трябва да бъдат маркирани в цвят в
съответствие със стандарт, най-малко еквивалентен на тези, които са приемливи за
Организацията.

Правила за общи положения при проектиране на тръбопроводи

7.3

7.2.1.4 Нискотемпературните тръбопроводни системи са термично изолирани от
прилежащата конструкция на корпуса, когато е необходимо, за да се предотврати
падането на температурата на корпуса под проектната температура на материала на
корпуса.

7.2.1.3 Ако газовото гориво съдържа по-тежки съставки, които могат да кондензират в
системата, се монтират средства за безопасно отстраняване на течността.

7.2.1.2 Предприемат се мерки за защита на тръбопроводите, тръбопроводната
система и компоненти и горивните танкове от прекомерни натоварвания, дължащи се
на термичното движение и от движения на горивния танк и конструкцията на корпуса.

7.2.1.1 Тръбопроводите за гориво трябва да могат да абсорбират топлинно
разширение или свиване, причинено от екстремни температури на горивото, без да
развиват значителни напрежения.

ВЕСТНИК
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7.1.1
Целта на настоящата глава е осигуряване на безопасно боравене с гориво при
всички експлоатационни условия, свеждане до минимум рискът за кораба, персонала и
околната среда, като се има предвид естеството на съответните продукти.

МАТЕРИАЛИ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА
ТРЪБОПРОВОДИ

да бъдат възможно най-къси.

7

-

да имат само минимален брой фланцови връзки, необходими за монтиране
на клапани; и

-

6.14.4 Тръбите за азот се отвеждат само през добре вентилирани помещения.
Тръбите за азот в затворени пространства трябва:

Функционални изисквания

7.2.1
Настоящата глава се отнася до функционалните изисквания в 3.2.1, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.8, 3.2.9 и 3.2.10. По-специално се прилага следното:

7.2

ДЪРЖАВЕН

6.14.3 Когато генератор на азот или съоръжения за съхранение на азот са
инсталирани в отделно помещение извън машинното отделение, отделното помещение
се оборудва с независима механична смукателна вентилационна система, осигуряваща
минимум 6 смени на въздуха на час. Инсталира се сигнализация за ниско ниво на
кислород.

6.14.2 Системата за инертен газ трябва да разполага с механизми за управление и
наблюдение на налягането, подходящи за системата за ограничаване на гориво.

6.14.1 Оборудването трябва да може да произвежда инертен газ със съдържание на
кислород не повече от 5 обемни процента. Брояч на съдържанието на кислород с
непрекъснато отчитане се монтира към захранването с инертен газ от оборудването,
като е снабден със сигнализация, настроена на максимум 5% обемно съдържание на
кислород.

6.14

6.13.5 Когато изолационните помещения непрекъснато се захранват с инертен газ
като част от система за откриване на течове, се осигуряват средства за наблюдение на
количеството газ, подаван към отделните помещения.

6.13.4 Разпоредбите са такива, че всяко инертно пространство да може да бъде
изолирано и да бъдат осигурени необходимите уреди за управление и предпазни
клапани и т.н., за да се контролира налягането в тези пространства.

6.13.3 Когато връзките към тръбопроводните системи за гориво са непостоянни, два
възвратни клапана могат да заменят клапаните, изисквани в 6.13.2.

6.13.2 За да се предотврати връщането на запалим газ в неопасни пространства,
захранващият тръбопровод за подаване на инертен газ се оборудва с два спирателни
клапана последователно с изпускателен вентил между тях (двоен блок и клапани за
обезвъздушаване). Освен това трябва да се монтира затварящ се възвратен клапан
между приспособлението за двойно блокиране и обезвъздушаване и горивната
система. Тези клапани се разполагат извън неопасните пространства.

горивни пари към системата за инертен газ, както е посочено по-долу.

С Т Р. 3 8
БРОЙ 40

r = среден радиус на кривата (мм);

отрицателен производствен толеранс за дебелина (%).

допустима корозия (мм). Ако се очаква корозия или ерозия, дебелината
на стената на тръбопровода се увеличава над изискваната от други
проектни правила. Това отклонение съответства на очаквания срок на
експлоатация на тръбопровода; и

където:

b = D to/2,5r (мм)

Проектно условие
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настройката на налягането на съответната помпа или изпускателен
клапан на компресора; или

MARVS на горивните танкове и системите за обработка на гориво; или

за системи или компоненти, които могат да бъдат отделени от
предпазните им клапани и които съдържат само пари по всяко време,
налягане на парите при 45°C, като се приема първоначално състояние
на наситени пари в системата при работно налягане и температура на
системата; или

Допустимо напрежение

Re = определена минимално напрежение при границата на провлачване при
2
стайна температура (N/mm ). Ако кривата напрежение-деформация не
показва определено напрежение при границата на провлачване, прилага
се 0,2% условна граница на провлачване.

2
Rm = определена минимална якост на опън при стайна температура (N/mm ); и

Rm/2,7 или Re/1,8
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7.3.4.5 Когато проектната температура е минус 110°C или по-ниска, на
Администрацията се предоставя пълен анализ на напрежението, като се вземат
предвид всички напрежения, дължащи се на тегло на тръбите, включително
натоварвания на ускорението, ако са значителни, вътрешното налягане, топлинното
свиване и натоварванията, предизвикани от измятането и провисването на кораба за
всеки клон на тръбопроводната система.

.3 вътрешно налягане и натоварвания, предизвикани от измятането и
провисването на кораба.

.2 натоварвания на ускорението, когато са значителни; и

.1 напрежения, дължащи се на тежестта на тръбопроводната система;

7.3.4.4 Горивните тръбопроводни системи под високо налягане трябва да имат
достатъчна конструктивна якост. Това трябва да се потвърди като се извърши анализ
на напрежението и като се вземат предвид:

7.3.4.3 За тръби, изработени от материали, различни от стомана, допустимото
напрежение се разглежда от Администрацията.

7.3.4.2 Когато е необходима механичната якост, за да се предотвратят повреди,
срутвания, прекалени деформации или изкривявания на тръбите, дължащи се на
насложени натоварвания, дебелината на стената се увеличава над изискваната
съгласно 7.3.2 или, ако това е практически невъзможно или би причинило прекомерни
локални натоварвания, тези натоварвания могат да бъдат намалени, защитени или
отстранени чрез други конструктивни методи. Тези насложени натоварвания могат да
се дължат на: опори, деформации на кораба, пренапрежение на налягането на
течността по време на операциите по прехвърляне, теглото на спирателните вентили,
реакцията на връзките на товарното рамо или по друг начин.

където:

7.3.4.1 За тръби, изработени от стомана, включително неръждаема стомана,
допустимото напрежение, което се взема предвид във формулата за якостта на
дебелината 7.3.2.1, е по-ниската от следните стойности:

7.3.4

7.3.3.2 Тръбопроводите, тръбопроводните системи и компоненти трябва да имат
минимално проектно налягане 1,0 MPa, с изключение на отворените тръбопроводи, при
които то не трябва да бъде по-ниско от 0,5 MPa.

настройката на предпазния клапан на тръбопроводна система.

.5

ВЕСТНИК

.3

.2

.1

7.3.3.1 За тръбопроводи, тръбопроводни системи и компоненти се използва поголямото от следните проектни условия, според случая:

7.3.3

7.3.2.2 Абсолютната минимална дебелина на стената е в съответствие с признат
стандарт, приемлив за Администрацията.

a=

коефициент на ефективност, равен на 1,0 за безшевни тръби и
за надлъжно или спираловидно заварени тръби, доставени от
одобрени производители на заварени тръби, които се считат
за
еквивалентни
на
безшевни
тръби,
когато
безразрушителното изпитване на заварки се извършва в
съответствие с признати стандарти. В други случаи може да се
изисква коефициент на ефективност, по-малък от 1,0, в
съответствие с признатите стандарти, в зависимост от
производствения процес;

допустимо отклонение за огъване (мм). Стойността на b се избира
така, че изчисленото напрежение на кривата, само в резултат на
вътрешното налягане, да не надвишава допустимото напрежение.
Когато такава обосновка не е дадена, b е:

e=

2
K = допустимо напрежение (N/mm ), посочено в 7.3.4; и

D = външен диаметър (мм);

P = проектно налягане (MPa), посочено в 7.3.3;

максималното общо разреждане или натоварване на тръбопроводната
система за гориво; или

.4

ДЪРЖАВЕН

c=

b=

където:

to = PD / (2.0Ke + P) (mm)

БРОЙ 40
С Т Р. 3 9

Гъвкавост на тръбопроводите

Производство на тръби и детайли за свързване

Приплъзващи се заварени съединения с муфи и прилежащо
заваряване, с размери в съответствие с признати стандарти, се
използват само за инструментални линии и линии с отворени краища с
външен диаметър 50 мм или по-малък и проектни температури не пониски от -55°C.

Съединителните муфи с резба, отговарящи на признатите стандарти,
се използват само за спомагателни линии и инструментални линии с
външен диаметър 25 мм или по-малък.

.2

.3
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При проектни температури, по-ниски от -55°C, се използват
само фланци със заварени шийки; и

За всички тръбопроводи, с изключение на отворените, се прилагат
следните ограничения:

.2

не се използват приплъзващи съединения, освен в товарните танкове;
и
обикновено не се поставят силфони в затворени пространства.

.2
.3

Метални материали

7.4.1
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Таблица 7.5: Листови материали и сечения за корпусни конструкции, изисквани
от 6.4.13.1.1.2.

Таблица 7.4: Тръби (безшевни и заварени), изковки и отливки за горивни и
технологични тръбопроводи за проектни температури под 0°C и до -165°C.

Таблица 7.3: Листови материали, сечения и изковки за горивни танкове,
допълнителни прегради и технологични съдове под налягане за проектни
температури под -55°C и до -165°C.

Таблица 7.2: Листови материали, сечения и изковки за горивни танкове,
допълнителни прегради и технологични съдове под налягане за проектни
температури под 0°C и до -55°C.

Таблица 7.1: Листови материали, тръби (безшевни и заварени), сечения и
изковки за горивни танкове и технологични съдове под налягане за проектни
температури не по-ниски от 0°C.

7.4.1.1 Материалите за системите за ограничаване на гориво и тръбопроводните
системи трябва да съответстват на минималните правила, дадени в следните таблици:

Правила относно материалите

7.4

Тръбните връзки се съединяват в съответствие с 7.3.6.4.1 – 7.3.6.4.3, но в други
изключителни случаи Администрацията може да обмисли алтернативни мерки.

7.3.6.4.4 Други връзки

ако е необходимо, силфоните са защитени срещу обледеняване;

.1

В случаите, когато са предвидени силфони и разширителни съединения в съответствие
с 7.3.6.1, се прилагат следните изисквания:

ВЕСТНИК

.1

Фланците във фланцовите връзки са от тип със заварена шийка,
приплъзващ се или за заваряване с жлеб; и

.1

При проектни температури, по-ниски от -10°C, фланците за
приплъзване не се използват в номинални размери над 100
мм, а фланци за заваряване с жлеб не се използват в
номинални размери над 50 мм.

7.3.6.4.3 Дилатационни фуги

.2

ДЪРЖАВЕН

7.3.6.4.2 Фланцови връзки

Челно заварените съединения с пълно проникване в корена могат да
се използват във всички приложения. При проектни температури, пониски от минус 10°C, челните заварки са или двойно заварени, или
еквивалентни на двойно заварени челни съединения. Това може да се
постигне чрез използване на опорен пръстен, вложка за еднократна
употреба или резервно захранване с инертен газ при първото
преминаване. При проектни налягания над 1,0 МРа и проектни
температури от минус 10°C или по-ниски, опорните пръстени се
отстраняват.

.1

7.3.6.4.1 Преки връзки

7.3.6.4 Производството на тръби и детайлите за свързване трябва да съответстват на
следното:

7.3.6.3 Тръбопроводната система се свързва чрез заваряване с минимум фланцови
връзки. Уплътненията трябва да бъдат защитени срещу издухване.

7.3.6.2 Всички клапани и разширителни съединения, използвани в горивни
тръбопроводни системи под високо налягане, се одобряват в съответствие със
стандарт, приемлив за Администрацията.

7.3.6.1 Фланците, клапаните и другите фитинги трябва да отговарят на признат
стандарт, приемлив за Администрацията, като се вземе предвид проектното налягане,
определено в 7.3.3.1. За силфонни и разширителни съединения, използвани при
работа с пара, може да се приеме по-ниско минимално проектно налягане от
определеното в 7.3.3.1.

7.3.6

7.3.5.1 Разположението и монтажът на тръбопроводите за гориво трябва да
осигуряват необходимата гъвкавост за поддържане на целостта на тръбопроводната
система в реални експлоатационни ситуации, като се отчита потенциалът за умора.

7.3.5

С Т Р. 4 0
БРОЙ 40

Таблица 7.1

5.

4.

3.

За безшевни тръби и фитинги се прилага нормалната практика. Употребата на надлъжно и
спираловидно заварени тръби се одобрява специално от Администрацията.
За тръбите не се изискват изпитвания на удар на пробни тела с V-образен надрез по
Шарпи.
Настоящата таблица е общоприложима за дебелини на материалите до 40 мм.
Предложенията за по-голяма дебелина се одобряват от Администрацията.
Като алтернатива може да се използва контролирана процедура при валцуване или термомеханично контролирана обработка (TMCP).
Материали с определено минимално напрежение при границата на провлачване над 410
N/mm2 могат да бъдат одобрени от Администрацията. По отношение на тези материали
се обръща особено внимание на твърдостта на заварените зони и засегнатите от
топлината зони.
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Надлъжно изпитвани парчета. Минимална средна енергийна
стойност (KV) 41J
5°C под проектната температура или -20°C, в зависимост от
това коя от двете стойности е по-ниска
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ВЕСТНИК

Насоки: За материали с дебелина над 25 мм, при които температурата на изпитване е -60°C или пониска, може да е необходимо използването на специално обработени стомани или стомани в
съответствие с таблица 7.3.

5.

4.

3.

Материалите за танкове и части от танкове, които са напълно успокоени от топлинно напрежение
след заваряване, могат да бъдат изпитвани при температура 5°C под проектната температура или 20°C, в зависимост от това коя от двете стойности е по-ниска.
За армировките, успокоени от термично натоварване и други фитинги, температурата на изпитване
е същата като тази, която се изисква за прилежащата дебелина на танка-корпуса.
По специално споразумение с Администрацията съдържанието на въглерод може да бъде
увеличено до максимум 0,18 %, при условие че проектната температура не е по-ниска от -40°C
Като алтернатива може да се използва контролирана процедура при валцуване или термомеханично контролирана обработка (TMCP).
Материали с определено минимално напрежение при границата на провлачване над 410 N/mm2
могат да бъдат одобрени от Администрацията. По отношение на тези материали се обръща
особено внимание на твърдостта на заварените зони и засегнатите от топлината зони.

25 < t 30

10°C под проектната температура или -20°C, в зависимост от това коя
от двете стойности е по-ниска
15°C под проектната температура или -20°C, в зависимост от това коя
30 < t 35
от двете стойности е по-ниска
20°C под проектната температура
35 < t  40
40 < t
Температура, одобрена от Администрацията
Стойността на енергията на удара е в съответствие с таблицата за приложимия тип образец за
изпитване.

Забележки
1. Изпитването на пробни тела с V-образен надрез по Шарпи и химическите правила за изковки могат
да бъдат специално разгледани от Администрацията.
2. За дебелина на материала, по-голяма от 25 мм, изпитвания на пробни тела с V-образен надрез по
Шарпи се провеждат, както следва:
Дебелина на материала
Температура на изпитването (°C)

♦ Температура на изпитване

♦ Сечения и изковки

ЛИСТОВИ МАТЕРИАЛИ, СЕЧЕНИЯ И ИЗКОВКИ 1 ЗА ГОРИВНИ ТАНКОВЕ,
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕГРАДИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ ЗА
ПРОЕКТНИ ТЕМПЕРАТУРИ ПОД 0°C И ДО -55°C
Максимална дебелина 25 мм2
ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ И ТОПЛИННА ОБРАБОТКА
Въглеродно-манганова стомана
♦
Напълно успокоена, обработени с алуминий дребнозърнеста стомана
♦
Химически състав (проба от леярска кофа)
♦
C
Mn
Si
S
P
0.70-1.60%
0.10-0.50%
0.025% max.
0.025% max.
0.16% max. 3
Незадължителни добавки: Сплави и елементи за
.
.
издребняване на структурата могат да бъдат в
Ni
Cr
Mo
Cu
Nb
0.80% max.
0.25% max.
0.08% max.
0.35% max.
0.05% max.
V
0.10% max.
Общо съдържание на Al 0,020% .
♦ Нормализирани, или закалени и темперирани 4 ___________
ПРАВИЛА ЗА ИЗПИТВАНЕТО НА ОПЪН И ТВЪРДОСТ (УДАР)
Честота на вземане
проби на изпитване
♦ Листов материал
Всяко „парче“наподлежи
♦ Сечения и изковки
Всяка „партида“ подлежи на изпитване
Механични свойства
Определеното минимално напрежение при границата на
♦ Показатели при опън
2 5
Твърдост (изпитване на пробни тела с V-образен надрез по Шарпи)
Напречно изпитвани парчета Минимална средна енергийна
♦ Листов материал
стойност (KV) 27J

Таблица 7.2

ДЪРЖАВЕН

2.

1.

Забележки

Определеното минимално напрежение при
границата на провлачване не надвишава 410
N/mm2 5
♦ Показатели при опън
Твърдост (изпитване на пробни тела с V-образен надрез по Шарпи)
Напречно изпитвани парчета Минимална
♦ Листов материал
средна енергийна стойност (KV) 27J
Надлъжно изпитвани парчета. Минимална
♦ Сечения и изковки
средна енергийна стойност (KV) 41J
Температура на
Дебелина t (мм)
изпитването (°C)
♦ Температура на изпитване
0
T 20
-20
20 < t 403

ЛИСТОВИ МАТЕРИАЛИ, ТРЪБИ (БЕЗШЕВНИ И ЗАВАРЕНИ) 1,2, СЕЧЕНИЯ И
ИЗКОВКИ ЗА ГОРИВНИ ТАНКОВЕ И ТЕХНОЛОГИЧНИ СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ ЗА
ПРОЕКТНИ ТЕМПЕРАТУРИ НЕ ПО-НИСКИ ОТ 0°C
ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ И ТОПЛИННА ОБРАБОТКА
♦ Въглеродно-манганова стомана
♦ Напълно успокоена дребнозърнеста стомана
♦ Малки добавки на легиращи елементи по споразумение с Администрацията
♦ Гранични стойности на състава, които се одобряват от Администрацията
♦ Нормализирани, или закалени и темперирани4
ПРАВИЛА ЗА ИЗПИТВАНЕТО НА ОПЪН И ТВЪРДОСТ (УДАР)
Честота на вземане на проби
♦ Листов материал
Всяко „парче“, подлежащо на изпитване
♦ Сечения и изковки
Всяка „партида“, която ще се изпитва.
Механични свойства

БРОЙ 40
С Т Р. 4 1

Алуминиеви сплави; такива като тип 5083 отгряти

3,5% никелова стомана - нормализирана или нормализирана
и темперирана или закалена и темперирана или TMCP6’ 7
5% никелова стомана - нормализирана или нормализирана и
темперирана или закалена и темперирана6, 7 и 8
9% никелова стомана - двойно нормализирана и
темперирана или закалена и темперирана6
Аустенитни стомани, като типове 304, 304L, 316, 316L, 321 и
347 обработени в разтвор9

2,25%
никелова
стомана
нормализирана
или
нормализирана и темперирана или закалена и темперирана
или TMCP6, 7

Вж. бележка 6

1,5% никелова стомана - нормализирана или нормализирана
и темперирана или закалена и темперирана или TMCP

Не се изисква

-196

-196

-110

-95

-70

-65

Температура
на
изпитването
на удар (°C)

2.
3.

75

Таблица 7.4

2,25% никелова стомана. Нормализирана,
Нормализирана и темперирана или закалена и
темперирана.6
3,5% никелова стомана. Нормализирана,
Нормализирана и темперирана или закалена и
темперирана.6
9% никелова стомана7. Двойно нормализирана и
темперирана или закалена и темперирана.
Аустенитни стомани като типове 304, 304L, 316,
316L, 321 и 347. Обработени в разтвор. 8

Въглеродно-манганова стомана.
Напълно успокоена дребнозърнеста стомана.
Нормализирана или както е договорено.6

Химически състав5 и топлинна обработка

41
41

-196
-196

Забележки
1. Употребата на надлъжно или спираловидно заварени тръби се одобрява специално от
Администрацията.
2. Правилата за изковки и отливки могат да бъдат предмет на специално внимание от страна на
Администрацията.
3. Правилата за проектни температури под -165°C се съгласуват специално с Администрацията.
4. Температурата на изпитване трябва да е 5°C под проектната температура или -20°C, в зависимост от
това коя от двете стойности е по-ниска.
5. Граничните стойности на състава трябва да са в съответствие с признатите стандарти.
6. По-ниска проектна температура може да бъде специално съгласувана с Администрацията за гасени и
темперирани материали.
7. Този химичен състав не е подходящ за отливки.
8. Изпитванията на удар могат да бъдат пропуснати със съгласието на Администрацията.

Не се
изисква

34

34

27

-95

-70

вж. бележка 4

Изпитване за поведение
при удар
Минимална
Температура
средна
на изпитване енергийна
(°C)
стойност
(KV)

Алуминиеви сплави; такива като тип 5083 отгряти
ПРАВИЛА ЗА ИЗПИТВАНЕТО НА ОПЪН И ТВЪРДОСТ (УДАР)
Честота на вземане на проби
♦ Всяка „партида“ подлежи на изпитване.
Твърдост (изпитване на пробни тела с V-образен надрез по Шарпи)
♦ Изпитване на удар: Надлъжно изпитвани парчета

-165

-90

-65

-55

Минимална
проектна темп.
(°C)

ТРЪБИ (БЕЗШЕВНИ И ЗАВАРЕНИ)1, ИЗКОВКИ2 И ОТЛИВКИ2 ЗА ГОРИВНИ И
ТЕХНОЛОГИЧНИ ТРЪБОПРОВОДИ ЗА ПРОЕКТНИ ТЕМПЕРАТУРИ ПОД 0°C И ДО -165°C3
Максимална дебелина 25 мм
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ДЪРЖАВЕН

Забележки
1.
Изпитването на удар, изискуемо за изковките, използвано в критични приложения,
е предмет на специално внимание от страна на Администрацията.
Правилата за проектни температури под -165°C се съгласуват специално с Администрацията.
За материали 1,5% Ni, 2,25% Ni, 3,5% Ni и 5% Ni, с дебелина по-голяма от 25 мм,
изпитванията на удар се провеждат, както следва:
Дебелина на материала (мм)
Температура на изпитването (°C)
10°C под проектната температура
25 < t 30
15°C под проектната температура
30 < t  35
35 < t  40
20°C под проектната температура
Енергийната стойност е в съответствие с таблицата за приложимия тип образец за изпитване. За
дебелина на материала, по-голяма от 40 мм, специално се вземат предвид стойностите на
изпитване на якост на пробни тела с V-образен надрез по Шарпи.
4.
За стомани 9% Ni, аустенитни неръждаеми стомани и алуминиеви сплави може да се използва
дебелина, по-голяма от 25 мм.
5.
Граничните стойности на химичния състав трябва да са в съответствие с признатите стандарти.
6.
Термо-механично контролирано обработени (TMCP) никелови стомани подлежат на приемане от
Администрацията.
7.
По-ниска минимална проектна температура за закалени и темперирани стомани може да бъде
специално съгласувана с Администрацията.
8.
Специално термично обработена 5% никелова стомана, например тройно термично обработена 5%
никелова стомана, може да се използва до -165°C, при условие че изпитванията на удар се
провеждат при -196°C.
9.
Изпитването на удар може да бъде пропуснато със съгласието на Администрацията.

-165

Аустенитна сплав на Fe-Ni (36% никел)
Топлинна обработка съгласно договореното
Не се изисква
ПРАВИЛА ЗА ИЗПИТВАНЕТО НА ОПЪН И ТВЪРДОСТ (УДАР)
Честота на вземане на проби
♦ Листов материал
Всяко „парче“ подлежи на изпитване
♦ Сечения и изковки
Всяка „партида“ подлежи на изпитване
Твърдост (изпитване на пробни тела с V-образен надрез по Шарпи)
Напречно изпитвани парчета Минимална средна енергийна
♦ Листов материал
Надлъжно изпитвани парчета. Минимална средна енергийна
♦ Сечения и изковки

-165

-165

-165

-105

-90

-65

-60

Минимална
проектна темп. (°C)

Химически състав5 и топлинна обработка

ЛИСТОВИ МАТЕРИАЛИ, СЕЧЕНИЯ И ИЗКОВКИ 1 ЗА ГОРИВНИ ТАНКОВЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПРЕГРАДИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ ЗА ПРОЕКТНИ ТЕМПЕРАТУРИ ПОД 55°C И ДО -165°C2
Максимална дебелина 25 мм 3, 4

Таблица 7.3

С Т Р. 4 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 40

x
x

25
20

B

20
x

30
25

D

AH

DH

50
40

x
x

30
20

ПризнатиСтандарти
50
25
45
50
20
40

E

50
40

50
50

EH

Максимална дебелина (мм) за марки стомана

50
50

50
50

FH

Забележки
„x“ означава клас стомана, който не се използва.

В съответствие с таблица 7.2, с изключение на това, че ограничението на
дебелината, посочено в таблица 7.2 и в бележка 2 от същата таблица, не
се прилага.

x
x

до -20
до -30

Под -30

15
x

A

0 и нагоре
до -5
до -10

Минимална проектна
температура на
конструкцията на
корпуса (°C)

ЛИСТОВИ МАТЕРИАЛИ И СЕЧЕНИЯ ЗА КОРПУСНИ КОНСТРУКЦИИ, ИЗИСКВАНИ ОТ
6.4.13.1.1.2

Таблица 7,5
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Цел

8.1

Функционални изисквания

Общи положения

8.3.1

ВЕСТНИК
78

8.3.1.6 За бункеровъчни станции за СПГ се разглежда възможността за нискотемпературна
стоманена защита, за да се определи дали е възможно изпускането на студени струи,
отразяващи се върху конструкцията на обкръжаващия корпус.

8.3.1.5 Обкръжаващите корпусни или палубни конструкции не трябва да бъдат изложени на
неприемливо охлаждане в случай на изтичане на гориво.

8.3.1.4 Осигуряват се подходящи средства за намаляване на налягането и отстраняване на
течното съдържание от смукателните помпи и тръбопроводите за зареждане с гориво.
Течността се отвежда в танковете за втечнено газово гориво или на друго подходящо място.

8.3.1.3 Вземат се мерки за безопасно справяне с всякакви разливи на гориво.

8.3.1.2 Връзките и тръбопроводите се разполагат и подреждат така, че никоя повреда на
тръбопроводи за гориво да не причинява повреда на системата за ограничаване на гориво
на кораба, водеща до неконтролируемо изпускане на газ.

8.3.1.1 Бункеровъчната станция се разполага на открита палуба, така че да е осигурена
достатъчна естествена вентилация. Затворените или полузатворени бункеровъчни станции
са предмет на специално внимание в рамките на оценката на риска.

Правила за бункеровъчната станция

ДЪРЖАВЕН

8.3

8.2.1.1 Тръбопроводната система за прехвърляне на гориво към танка за съхранение се
проектира така, че всякакво изтичане от тръбопроводната система да не може да причини
опасност за персонала, околната среда или кораба.

8.2.1
Настоящата глава се отнася до функционалните изисквания в 3.2.1 – 3.2.11 и 3.2.13
– 3.2.17. По-специално се прилага следното:

8.2

8.1.1
Целта на настоящата глава е да се осигурят подходящи системи на борда на
кораба, които да гарантират, че бункероването може да се извършва без да се създава
опасност за хората, околната среда или кораба.

БУНКЕРОВАНЕ

8

7.4.1.5 Външната тръба или канал около тръбите за втечнено газово гориво трябва като
минимум да отговаря на правилата за материали за тръби с проектна температура до -165 °
C в таблица 7.4.

7.4.1.4 Когато е необходимо, външната тръба или канал, съдържащи газ под високо
налягане във вътрешната тръба, трябва като минимум да отговарят на правилата за
материали за тръби с проектна температура до -55 ° C в таблица 7.4.

7.4.1.3 За танковете за СПГ, използването на материали, които не са обхванати по-горе,
може да бъде специално разгледано от Администрацията.

7.4.1.2 Материали с точка на топене под 925°C не се използват за тръбопроводи извън
горивните танкове.

БРОЙ 40
С Т Р. 4 3

Корабни маркучи за гориво

Правила за колектор

Правила за системата за бункероване

Цел

9.1

Правила за резервно подаване на гориво

системата за подаване на гориво е разположена така, че последствията от
всяко изпускане на гориво да бъдат сведени до минимум, като същевременно
осигурява безопасен достъп за работа и проверка;
тръбопроводната система за прехвърляне на гориво към консуматорите се
проектира по начин, при който повреда на една преграда не може да доведе
до теч от тръбопроводната система в заобикалящата зона, който да застраши
лицата на борда, околната среда или кораба; и
горивопроводите извън машинните отделения се инсталират и защитават, така
че да се сведе до минимум рискът от нараняване на персонала и повреда на
кораба в случай на изтичане.

Правила за функциите за безопасност на газоснабдителната система
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9.4.4
Всеки консуматор на газ трябва да бъде снабден с клапани за „двойно блокиране и
обезвъздушаване“. Тези клапани се разполагат, както е посочено в .1 или .2, така че когато
се задейства системата за безопасност, изисквана в 15.2.2, това ще доведе до автоматично
затваряне на последователните спирателни клапани и автоматично отваряне на клапана за
обезвъздушаване, като:

9.4.3
Автоматичният главен клапан за газово гориво трябва да може да се управлява от
безопасни места по аварийните маршрути в машинно отделение, съдържащо консуматор на
газ, пункта за управление на двигателите, ако е приложимо; извън машинното отделение и
от щурманския мостик.

9.4.2
Основната газопроводна линия за всеки консуматор на газ или група консуматори се
оборудва с ръчно управляван спирателен клапан и автоматично управляван „главен клапан
за газово гориво“, свързани последователно, или комбиниран клапан с ръчно и
дистанционно управление. Клапаните се разполагат в частта от тръбопровода, която е
извън машинното отделение, съдържащо консуматори на газ, и се поставят възможно найблизо до инсталацията за нагряване на газа, ако има такава. Главният клапан за газово
гориво трябва автоматично да прекъсва подаването на газ, когато се задейства от
системата за безопасност, изисквана в 15.2.2.

9.4.1
Всмукателните и изпускателните отвори на горивния танк трябва да бъдат снабдени
с клапани, разположени възможно най-близо до танка. Клапаните, за които се изисква
управление при нормална експлоатация и които не са достъпни, трябва да се управляват
дистанционно. Клапаните на танковете, независимо дали са достъпни или не, трябва да се
управляват автоматично, когато се задейства системата за безопасност, изисквана в 15.2.2.

9.4

9.3.3
Само за танк тип С може да се приеме един танк, ако за един танк са разположени
две напълно отделни пространства за свързване на танка.

9.3.2
За единични горивни инсталации съхранението на гориво се разделя между два или
повече танка. Танковете се разполагат в отделни помещения.

9.3.1
За единични горивни инсталации системата за подаване на гориво трябва да бъде
оборудвана с пълно дублиране и отделяне по цялата линия от горивните танкове до
консуматора, така че изтичането в една система да не води до неприемлива загуба на
мощност.

9.3

.3

.2

.1

ВЕСТНИК
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Целта на настоящата глава е да се осигури безопасно и надеждно разпределение на
горивото до консуматорите.

ПОДАВАНЕ НА ГОРИВО КЪМ КОНСУМАТОРИ

9

8.5.8
Ако поради съображения, свързани с пренапрежение на налягането, не е доказано,
че се изисква по-висока стойност, се регулира времето по подразбиране, изчислено в
съответствие с 16.7.3.7, от задействането на алармата до пълното затваряне на
дистанционно управлявания клапан, изисквано съгласно точка 8.5.3.

8.5.7
Монтира се връзка кораб-бряг (SSL) или еквивалентно средство за автоматична и
ръчна комуникация за ESD с бункеровъчния източник.

8.5.6
В случай, че бункеровъчните линии са разположени с кръстосано преминаване,
трябва да се гарантира чрез подходящи изолационни механизми, че никакво гориво не се
прехвърля по невнимание към страната на кораба, която не се използва бункероване.

8.5.5
Бункеровъчните линии се оборудват за инертиране и освобождаване на газ. Когато
не се използват за бункероване, в бункеровъчните тръби не трябва да има газ, освен ако не
са оценени и одобрени последствията от липсата на освобождаване на газ.

Функционални изисквания

Настоящата глава е свързана с функционалните изисквания в 3.2.1–3.2.6, 3.2.8–3.2.11 и
3.2.13–3.2.17. По-специално се прилага следното:

9.2

ДЪРЖАВЕН

8.5.4
Осигуряват се средства за източване на всякакво гориво от тръбите за бункероване
след приключване на експлоатацията.

8.5.3
На всяка бункеровъчна линия в близост до точката на свързване се монтират
последователно спирателен клапан с ръчно управление и спирателен клапан с
дистанционно управление или комбиниран клапан с ръчно и дистанционно управление.
Трябва да е възможно клапанът с дистанционно управление да се задейства от мястото на
управление за бункеровъчни операции и/или от друго безопасно място.

8.5.2
Системата за бункероване се разполага така, че да не се изпуска газ в атмосферата
по време на пълненето на танкове за съхранение.

8.5.1
Осигурява се съоръжение за продухване с инертен газ на горивните тръбопроводи
за бункероване.

8.5

8.4.1
Бункеровъчният колектор трябва да бъде проектиран така, че да издържа на
външни натоварвания по време на бункероване. Връзките при бункеровъчната станция
трябва да бъдат от тип за сухо разединяване, оборудвани с допълнително предпазно сухо
разединяващо съединение/самоуплътняващо се устройство за бързо освобождаване.
Съединителните муфи трябва да бъдат от стандартен тип.

8.4

8.3.2.2 Маркучите, подложени на налягането на танка или на налягане при изпразване на
помпите или парните компресори, се проектират за разрушаващо налягане не по-малко от
пет пъти максималното налягане, на което маркучът може да бъде подложен по време на
бункероването.

8.3.2.1 Маркучите за течности и пари, използвани за прехвърляне на гориво, трябва да са
съвместими с горивото и да са подходящи за температурата на горивото.

8.3.2

С Т Р. 4 4
БРОЙ 40

двата спирателни клапана са последователно разположени в тръбата
за газово гориво към оборудването, консумиращо газ. Клапанът за
обезвъздушаване се намира в тръба, която отвежда към безопасно
местоположение на открито тази част от тръбопровода за газово
гориво, която се намира между двата последователни клапана; или

Правила за разпределяне на горивото извън машинното отделение

.1

и

други

решения,

осигуряващи

Правила за подаване на газово гориво към консуматори в машинните
отделения, защитени с ESD

Правила за проектирането на вентилационна тръба, външна тръба срещу
изтичане на газ от вътрешната тръба

локално моментно върхово налягане по отношение на разкъсването: това
налягане се приема за критичното налягане, изразено по следния начин:

.2
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максималното натрупано налягане: статично налягане по отношение на
разкъсването, дължащо се на газовия поток в пръстеновидното
пространство;

.1

9.8.2
За горивопроводи под високо налягане проектното налягане на тръбите се приема
за по-високото от следните:

9.8.1
Проектното налягане на външната тръба или канал на горивните системи не трябва
да е по-ниско от максималното работно налягане на вътрешната тръба. Като алтернатива,
за тръбопроводни системи за гориво с работно налягане, по-голямо от 1,0 МРа, проектното
налягане на външната тръба или канал не трябва да е по-ниско от максималното налягане,
възникващо в пръстеновидното пространство, като се има предвид локалното моментно
върхово налягане по отношение на всяко скъсване и на вентилационните механизми.

9.8

9.7.2
Тръбопроводните линии за подаване на газово гориво трябва да имат проектно
налягане не по-малко от 1,0 MPa.

9.7.1
Налягането в системата за подаване на газово гориво не трябва да надвишава
1,0 MPa.

9.7

ВЕСТНИК
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газопроводът трябва да бъде двустенна тръбопроводна система, в която

9.6.1
Горивните тръбопроводи в газобезопасните машинни отделения трябва да са
напълно затворени от двойна тръба или канал, отговарящи на едно от следните условия:

9.6
Правила за подаване на гориво към консуматори в газобезопасни машинни
отделения

9.5.2
Изискването в 9.5.1 не е необходимо да се прилага за напълно заварени
тръбопроводи за газово гориво, които преминават през механично вентилирани помещения.

9.5.1
Когато горивните тръбопроводи преминават през затворените пространства на
кораба, те са защитени с допълнителен корпус. Този корпус може да бъде вентилиран канал
или двустенна тръбопроводна система. Каналната или двустенната тръбопроводна система
трябва да бъде механично вентилирана под налягане с 30 смени на въздуха на час и да
бъде осигурено откриване на газ, както се изисква в 15.8. Администрацията може да приеме
и други решения, осигуряващи еквивалентно ниво на безопасност.

Администрацията може да приеме
еквивалентно ниво на безопасност.

9.6.2
Свързването на газопроводите и каналите за газ към клапаните за впръскване на
газ трябва да бъде изцяло покрито от канали. Разположението трябва да улеснява
подмяната и/или основен ремонт на клапаните за впръскване и капаците на цилиндрите.
Двойните канали се изискват и за всички тръби за газ на самия двигател, докато в камерата
не се инжектира газ.

.3

.2

газовото гориво се съдържа се във вътрешната тръба. Пространството между
концентричните тръби трябва да бъде херметизирано с инертен газ при
налягане, по-голямо от налягането на газовото гориво. Трябва да бъдат
осигурени подходящи аларми, които да сигнализират за загуба на налягане на
инертния газ между тръбите. Когато вътрешната тръба съдържа газ под високо
налягане, системата трябва да бъде разположена така, че тръбата между
главния газов клапан и двигателя автоматично да се продухва с инертен газ,
когато главният газов клапан е затворен; или
тръбопроводът за газово гориво трябва да е инсталиран във вентилирана
тръба или канал. Въздушното пространство между тръбопровода за газово
гориво и стената на външната тръба или канал трябва да бъде оборудвано с
механична вентилация под налягане с капацитет най-малко 30 смени на
въздуха на час. Този вентилационен капацитет може да бъде намален до 10
смени на въздуха на час, при условие че е осигурено автоматично пълнене на
канала с азот при откриване на газ. Моторите на вентилаторите трябва да
отговарят на изискваната защита от експлозия в зоната на монтаж.
Вентилационният изпускателен отвор трябва да е покрит със защитен екран и
поставен на място, където не може да се възпламени запалима смес от газ и
въздух; или

ДЪРЖАВЕН

9.5

9.4.10 За всяка главна газопроводна линия, влизаща в защитено с ESD машинно
отделение, както и за всяка газопроводна линия към инсталации с високо налягане трябва
да се осигурят средства за бързо откриване на разкъсване в газопроводната линия в
машинното отделение. Когато се установи разкъсване, клапанът трябва да се изключи
автоматично. Този клапан трябва да е разположен в газопроводната линия преди
навлизането ѝ в машинното отделение или възможно най-близо до входната точка в
машинното отделение. Той може да бъде отделен клапан или комбиниран с други функции,
например главният клапан.

9.4.9
За инсталации с един двигател и за инсталации с повече двигатели, при които за
всеки двигател е предвиден отделен главен клапан, могат да се комбинират функциите на
главния клапан за газово гориво и на клапаните за двойно блокиране и обезвъздушаване.

9.4.8
Трябва да има по един спирателен клапан с ръчно управление в газопроводната
линия за всеки двигател преди клапаните за двойно блокиране и обезвъздушаване, за да се
осигури безопасна изолация по време на техническата поддръжка на двигателя.

9.4.7
В случаите, когато главният клапан за газово гориво се изключва автоматично,
целият газов тръбопровод след двойния блок и клапана за обезвъздушаване трябва да се
вентилира автоматично, като се приема обратният поток от двигателя към тръбата.

9.4.6
Клапаните за двойно блокиране и обезвъздушаване трябва да се използват и за
нормално спиране на двигателя.

9.4.5
Двата клапана трябва да са от тип „затваряне при неизправност“, докато
вентилационният клапан трябва да се отваря при неизправност.

.2 функцията на един от последователните спирателни клапани и на клапана
за обезвъздушаване може да бъде вградена в един корпус на савак, така че
потокът към уредбата за оползотворяване на газ ще бъде блокиран и
вентилацията ще бъде отворена.

.1

БРОЙ 40
С Т Р. 4 5

k = 1,31 за CH4

k = Cp/Cv специфична топлина при постоянно налягане, разделена
на специфичната топлина при постоянен обем

p0 = максимално работно налягане на вътрешната тръба
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10.3.1.4 Когато газът може да изтече директно в среда на спомагателната система
(смазочно масло, охлаждаща вода), след изпускателния отвор на двигателя се монтират
подходящи средства за извличане на газ, за да се предотврати разсейването на газ. Газът,
извлечен от среда на спомагателните системи, се отвежда до безопасно място в
атмосферата.

10.3.1.3 Всеки двигател, различен от двутактовите дизелови двигатели с напречна глава,
трябва да бъде снабден с вентилационни системи, независими от другите двигатели за
картери и маслени корита.

10.3.1.2 За двигатели, при които пространството под буталото е в пряка връзка с картера,
се извършва подробна оценка на потенциала за опасност от натрупване на газово гориво в
картера и тя се отразява в концепцията за безопасност на двигателя.
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.4

Общи положения

10.3.1.1 Изпускателната уредба трябва да бъде оборудвана с вентилация за предпазване
от експлозия с достатъчни размери, за да се предотвратят прекомерни експлозивни
налягания в случай на повреда в запалването на един цилиндър, последвано от запалване
на неизгорелия газ в системата.

Правила за двигатели с вътрешно горене от бутален тип

10.3.1

вентилирането при експлозия трябва да се отвежда далеч от
мястото, където обикновено може да присъства персонал; и
всички консуматори на газ трябва да имат отделна изпускателна
уредба.

изпускателните уредби са конфигурирани така, че да
предотвратяват натрупването на неизгоряло газообразно гориво;
освен ако не са проектирани така, че да издържат на найнеблагоприятния случай на свръхналягане, дължащо се на
изтичане на запален газ, компонентите или системите на
двигателя, които съдържат или могат да съдържат запалим газ и
въздушна смес, трябва да бъдат снабдени с подходящи системи
за понижаване на налягането. В зависимост от конкретната
конструкция на двигателя това може да включва всмукателните
колектори и продухвателни помещения;

10.3

.4

.3

.2

.1

10.3.1.5 За двигатели, оборудвани със системи за запалване, преди допускането на газово
гориво се проверява правилното функциониране на системата за запалване на всеки блок.

състав на газа.

.3

Функционални изисквания

Настоящата глава е свързана с функционалните изисквания в 3.2.1, 3.2.11, 3.2.13, 3.2.16 и
3.2.17. По-специално се прилага следното:

10.2

9.9.3
Вземат се мерки, за да се гарантира, че при никакви обстоятелства втечнен газ не
може да се навлезе в секцията за контрол на газа или в машината, използваща газ като
гориво, освен ако машината не е проектирана да работи с газ в течно състояние.

вибрации и ускорения на борда на кораба;

влияния на движението при бордово, вертикално и килево клатене и т.н.; и

.2

екологични;

.1

9.9.2
Компресорите и помпите трябва да са подходящи за предназначение им. Цялото
оборудване и машини трябва да бъдат изпитани в достатъчна степен, за да се гарантира
годността им за употреба в морска среда. Такива елементи, които да бъдат разгледани,
включват, но не се ограничават до:

9.9.1
Ако компресорите или помпите се задвижват от трансмисия, преминаваща през
вертикална преграда или палуба, пробивът на вертикалната преграда трябва да е от
газонепроницаем тип.

Правила за компресори и помпи

Цел

10.1.1 Целта на настоящата глава е да осигури безопасно и надеждно доставяне на
механична, електрическа или топлинна енергия.

10.1

ДЪРЖАВЕН

9.9

9.8.4
При горивни тръбопроводни системи с ниско налягане каналът трябва да бъде
оразмерен за проектно налягане не по-малко от максималното работно налягане на
горивните тръбопроводи. Каналът се подлага на изпитване за определяне на налягането, за
да се докаже, че може да издържи на очакваното максимално налягане при скъсване на
горивната тръба.

9.8.3
Проверката на якостта трябва да се основава на изчисления, доказващи целостта
на канала или тръбата. Като алтернатива на изчисленията, якостта може да бъде проверена
чрез типови изпитвания.

Като алтернатива на използването на върховото налягане по горепосочената формула може
да се използва върховото налягане, установено при типови изпитвания. След това се
представят протоколи от изпитванията.

Напрежението на тангенциалната мембрана на правата тръба не трябва да надвишава
якостта на опън, разделена на 1,5 (Rm/1,5), когато се подлага на горните налягания.
Номиналното налягане на всички останали тръбни компоненти отразява същото ниво на
якост като при прави тръби.

където:

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАДВИЖВАНЕ И ДРУГИ
10
КОНСУМАТОРИ НА ГАЗ

9.9.4
Компресорите и помпите трябва да са снабдени с принадлежности и контролноизмервателни уреди, необходими за ефективното и надеждно функциониране.

С Т Р. 4 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 40

Правила за двигатели, работещи с два вида гориво

Правила за двигатели, работещи само с газ

Правила за многогоривни двигатели

СРЕДА ЗА
ЗАПАЛВАНЕ Искра

Пилотно
гориво

САМО С ГАЗ

МНОГОГОРИВНИ

Пилотно гориво N/A

С ДВА ВИДА
ГОРИВО
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10.3.4.2 Инсталира се автоматична система за преминаване от работа с едно гориво към
работа с алтернативно гориво с минимални колебания в мощността на двигателя.
Допустимата надеждност се доказва чрез изпитване. В случай на нестабилна работа на
двигател при използване на определено гориво, двигателят автоматично преминава към
режим на работа с алтернативно гориво. Ръчното задействане трябва винаги да е
възможно.

10.3.4.1 В случай на изключване на един източник на гориво двигателите трябва да могат
да работят непрекъснато с алтернативно гориво с минимални колебания в мощността на
двигателя.

10.3.4

Газ

Газ и/или
нефтено гориво Газ и/или течност

Правила за основните и спомагателните котли

Газ

Правила за газови турбини

позволят

ръчно

активиране

на

ВЕСТНИК
86

10.5.2 Газовата турбина може да бъде монтирана в газонепроницаем корпус, разположен в
съответствие с принципа на ESD, описан в 5.6 и 9.7, въпреки това може да се приеме
налягане над 1,0 MPa в тръбопроводите за подаване на газ в рамките на този корпус.

10.5.1 Освен ако не са проектирани така, че да издържат на най-неблагоприятния случай
на свръхналягане, дължащо се на изтичания на запален газ, системите за понижаване на
налягането се проектират по подходящ начин и се монтират към изпускателната уредба,
като се вземат предвид експлозиите, дължащи се на изтичане на газ. Системите за
понижаване на налягането в изпускателните тръби за отработени газове трябва да водят до
безопасно място, далеч от персонала.

10.5

10.4.11 Предприемат
се
мерки,
които
да
последователността на продухване на котлите.

10.4.10 Предприемат се мерки в случай на угасване на пламъка на всички работещи
горелки, горивните камери на котлите да бъдат автоматично прочистени преди повторно
запалване.

10.4.9 Системата за автоматично превключване на горивото, изисквана съгласно 10.4.4,
трябва да се наблюдава със сигнализации, за да се осигури непрекъсната разполагаемост.

10.4.8 Осигурява се автоматично прочистване на тръбопроводите за подаване на газ към
горелките посредством инертен газ след изгасването на горелките.

10.4.7 На горивната тръба на всяка газова горелка се монтира спирателен клапан с ръчно
управление.

10.4.6 Вземат се мерки, за да се гарантира, че дебитът на газовото гориво към горелката
автоматично се прекъсва, освен ако не е установено и поддържано задоволително
запалване.

10.4.5 Газовите дюзи и системата за управление на горелката се конфигурират така, че
газовото гориво да може да се запалва само от установен пламък на нефтено гориво, освен
ако котелът и горивното оборудване не са проектирани и одобрени от Администрацията за
работа с газово гориво.

10.4.4 На главните/задвижващите котли се осигурява автоматична система за
преминаване от работа с газово гориво към работа с нефтено гориво без прекъсване на
горенето на котлите.

10.4.3 Горелките се проектират така, че да поддържат стабилно горене при всички условия
на горене.

10.4.2 Горивните камери и поглъщанията на котлите се проектират така, че да
предотвратяват натрупването на газообразно гориво.

10.4.1 Всеки котел има специална система за принудително газене. За аварийно
използване може да бъде монтирано разклонение между системите за подаване на сила от
котлите, при условие че се поддържат всички съответни функции за безопасност.

10.4

ОСНОВНО
ГОРИВО

ДЪРЖАВЕН

В случай на нормално спиране или аварийно спиране подаването на газово гориво се спира
не по-късно от източника на запалване. Не трябва да е възможно да се изключи източникът
на запалване, без предварително или едновременно спиране на подаването на газ към
всеки цилиндър или към целия двигател.

10.3.3

10.3.2.3 В случай на нормално спиране или аварийно спиране подаването на газово гориво
се спира не по-късно от източника на запалване. Не трябва да е възможно да се изключи
източникът на запалване, без предварително или едновременно спиране на подаването на
газ към всеки цилиндър или към целия двигател.

10.3.2.2 Инсталира се автоматична система за преминаване от работа с газово гориво към
работа с нефтено гориво и обратно с минимални колебания в мощността на двигателя.
Допустимата надеждност се доказва чрез изпитване. В случай на нестабилна работа на
двигатели при изгаряне на газ, двигателят автоматично преминава към режим на работа с
нефтено гориво. Ръчното задействане на изключването на газовата система трябва винаги
да е възможно.

10.3.2.1 В случай на спиране на подаването на газово гориво двигателите трябва да могат
да работят непрекъснато само с нефтено гориво без прекъсване.

10.3.2

10.3.1.7 За двигатели, които запалват с горива, обхванати от настоящия Кодекс, ако
системата за следене на двигателя не е открила изгаряне в рамките на специфичното за
двигателя време след отварянето на горивния клапан, горивният клапан трябва да се
изключи автоматично. Осигуряват се средства за продухване на неизгорялата горивна смес
от изпускателната уредба.

10.3.1.6 Осигуряват се средства за наблюдение и откриване на лошо горене или
прекъсване в запалването. В случай че такова бъде открито, може да се допусне работа с
газ, при условие че подаването на газ към съответния цилиндър е спряно и при условие че
работата на двигателя с изключване на един цилиндър е приемлива по отношение на
торсионните вибрации.

БРОЙ 40
С Т Р. 4 7

Цел

11.1

Функционални изисквания

Правила за системата за разпръскване на вода

11.5.5 Капацитетът на помпата за водоразпръскване трябва да бъде достатъчен, за да
доставя необходимото количество вода до хидравлично най-взискателната зона, както е

88
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11.5.4 Спирателни клапани се монтират в главния(-те) захранващ(и) тръбопровод(и) за
разпръскване на вода на интервали, не по-големи от 40 метра, с цел изолиране на
повредените участъци. Като алтернатива, системата може да бъде разделена на две или
повече секции, които могат да бъдат експлоатирани независимо, при условие че
необходимите уреди за управление са разположени заедно на леснодостъпно място, което
не е вероятно да бъде недостъпно в случай на пожар в защитените зони.

11.5.3 Системата трябва да бъде проектирана така, че да покрива всички посочени по-горе
зони със скорост на прилагане 10 l/min/m2 за най-големите хоризонтални издадени
повърхности и 4 l/min/m2 за вертикалните повърхности.

11.5.2 Системата за разпръскване на вода трябва също така да осигурява покритие за
границите на надстройките, компресорните помещения, помпените отделения, помещенията
за контрол на товарите, пунктовете за управление на станции за зареждане, станциите за
зареждане и всички други обичайно заети рубки, които са с лице към танка за съхранение на
открити палуби, освен ако танкът е разположен на 10 метра или повече от границите.

11.5.1 Система за разпръскване на вода трябва да бъде инсталирана за охлаждане и
предотвратяване на пожари, която да покрива открити части на танка(танковете) за
съхранение на гориво, разположен(и) на откритата палуба.

11.5

11.3.3 Пространството, съдържащо система за ограничаване на горивото, трябва да е
отделено от машинните отделения от категория А или от други помещения с висока
опасност от пожар. Разделянето се извършва чрез кофердам от най-малко 900 мм с
изолация от клас А-60. Когато се определя изолацията на пространството, съдържащо
система за ограничаване на горивото, от други помещения с по-нисък риск от пожар,
системата за ограничаване на горивото трябва да се счита за машинно отделение от
категория А в съответствие с Правило ІІ-2/9 на SOLAS. Границата между пространствата,
съдържащи системи за ограничаване на горивото, е или кофердам от най-малко 900 мм, или
разделител от клас А-60. За танкове от тип С трюмното помещение за съхранение на гориво

11.3.2 Всяка граница на жилищните помещения, сервизните помещения, пунктовете за
управление, аварийните маршрути и машинните отделения, обърната към горивните
танкове на откритата палуба, се защитава чрез разделители клас А-60. Разделителите от
клас А-60 се простират до долната страна на палубата на щурманският мостик, а всички
граници над него, включително прозорците на щурманския мостик, трябва да имат
разделители от клас А-0. Освен това горивните танкове се отделят от товара в съответствие
с изискванията на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG),
където горивните танкове се считат за опаковки с насипно съдържание. За целите на
изискванията за складиране и отделяне на Кодекса IMDG горивният танк на откритата
палуба се счита за опаковка от клас 2.1.

11.3.1 Всяко пространство, съдържащо оборудване за подготовка на горивото, като помпи,
компресори, топлообменници, изпарители и съдове под налягане, се счита за машинно
отделение от категория А за целите на противопожарната защита.

Правила за противопожарна защита

11.4.2 Когато танкът(танковете) за гориво е(са) разположен(-и) на откритата палуба, в
противопожарния тръбопровод се монтират спирателни клапани с цел изолиране на
повредени участъци на противопожарния тръбопровод. Изолирането на участък от
противопожарния тръбопровод не трябва да лишава противопожарната линия пред
изолирания участък от водоснабдяване.

11.4.1 Изискваната по-долу система за разпръскване на вода може да бъде част от
системата на противопожарния тръбопровод, при условие че необходимият капацитет на
противопожарната помпа и работното налягане са достатъчни за едновременната работа
както на необходимия брой хидранти и маркучи, така и на системата за разпръскване на
вода.

ДЪРЖАВЕН

11.3

Настоящата глава е свързана с функционалните изисквания в 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.7, 3.2.12,
3.2.14, 3.2.15 и 3.2.17.

11.2

Целта на настоящата глава е да осигури противопожарна защита, откриване и гасене на
пожари за всички компоненти на системата, свързани със съхранението, кондиционирането,
преноса и използването на природен газ като корабно гориво.

11.4

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

11

Правила за противопожарния тръбопровод

11.3.7 Ако защитеното с ESD машинно отделение е отделено от единична граница,
границата трябва да е разделител от клас А-60.

11.3.6 Станцията за зареждане е отделена от разделители клас А-60 към машинните
отделения от категория А, жилищните помещения, пунктовете за управление и
пространствата с висок риск от пожар, с изключение на пространствата като танкове,
празнини, спомагателни машинни отделения с малък или никакъв риск от пожар, санитарни
и подобни помещения, където стандартът за изолация може да бъде намален до клас А-0.

11.3.5 Противопожарната защита на горивните тръбопроводи, преминаващи през ро-ро
помещенията, е предмет на специално внимание от страна на Администрацията в
зависимост от използването и очакваното налягане в тръбите.

11.3.4 Трюмното помещение за съхранение на гориво не трябва да се използва за машини
или оборудване, при които може да има опасност от пожар.

може да се счита за кофердам.

10.5.7 Всяка турбина се оборудва с устройство за автоматично изключване при високи
температури на отработените газове.

10.5.6 Осигуряват се средства за наблюдение и откриване на понижена степен на горене,
което може да доведе до неизгоряло горивен газ в изпускателната уредба по време на
работа. В случай че такова бъде открито, подаването на горивен газ се прекратява.

10.5.5 За различни от единични горивни газови турбини се инсталира автоматична система
за лесно и бързо преминаване от работа с газово гориво към работа с нефтено гориво и
обратно с минимални колебания в мощността на двигателя.

10.5.4 Вентилацията за корпуса трябва да бъде описаната в глава 13 за защитените с ESD
машинни отделения, но в допълнение трябва да се оборудва с пълно дублиране (2 x 100%
вентилатори с капацитет от различни електрически вериги).

10.5.3 Системите за откриване на газ и изключващите функции трябва да съответстват на
посоченото за защитени с ESD машинни отделения.

С Т Р. 4 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 40

Правила за системи за гасене на пожари с прахово пожарогасително средство

Правила за пожарооткриваща и пожароизвестителна система

Цел

12.1

Опасна зона 1

89

ВЕСТНИК
90

зоните на открита палуба или полузатворени пространства на палубата, в

.4

Правила – Общи положения

.2 намаляване на вероятността от образуване на запалими смеси.

12.3.1 Опасните зони на открита палуба и други пространства, които не са разгледани в
настоящата глава, се определят въз основа на признат стандарт. Електрическото

12.3

зоните на откритата палуба или полузатворените пространства на
палубата, в рамките на 3 м от всеки изпускателен отвор на горивния танк,
изпускателен отвор за газ или пари, клапан на колектора на бункера, друг
горивен клапан, фланец на горивната тръба, вентилационни изпускателни
отвори на помещението за подготовка на горивото и отвори на горивния
танк за освобождаване на налягането, предвидени да позволят потока на
малки обеми газ или смеси от пари, причинени от топлинни колебания;

.3

.1 намаляване на броя на източниците на запалване; и

помещението за подготовка на горивото, оборудвано с вентилация съгласно
13.6;

пространствата за свързване на танкове, трюмните помещения за съхранение
на гориво и междупреградни пространства;

Вероятността за експлозии се свежда до минимум чрез:

.1

Тази зона включва, но не се ограничава до:

12.5.2

.2

Функционални изисквания

Опасна зона 0

12.5.1

Тази зона включва, но не се ограничава до вътрешността на горивните танкове, всякакви
тръбопроводи за понижаване на налягането или други вентилационни системи за горивни
танкове, тръбопроводи и оборудване, съдържащи гориво.

Опасни зони

12.5

12.4.3 Вентилационните канали трябва да имат същата класификация на зоната като
вентилираното пространство.

12.4.2 С цел да се улесни изборът на подходящи електрически уреди и проектирането на
подходящи електрически инсталации, опасните зони се разделят на зони 0, 1 и 2. Вж. също
12.5 по-долу.

Настоящата глава е свързана с функционалните изисквания в 3.2.2–3.2.5, 3.2.7, 3.2.8,
3.2.12–3.2.14 и 3.2.17. По-специално се прилага следното:

12.2

Целта на настоящата глава е да осигури предотвратяване на експлозии и ограничаване на
последиците от експлозии.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЕКСПЛОЗИИ
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Правила за класификация на зоните

12.4.1 Класификацията на зоните е метод за анализ и класифициране на зоните, в които
могат да възникнат атмосфери с взривоопасни газове. Целта на класификацията е да се
даде възможност за избор на електрически уреди, които могат да работят безопасно в тези
зони.

12.4

цялото електрическо оборудване в машинно отделение, съдържащо
двигатели, работещи с газ, и което не е сертифицирано за зона 1, трябва да
се изключи автоматично при установяване на концентрация на газ над 40%
LEL от два детектора в помещението, съдържащо консуматори, работещи с
газ.

.2

ДЪРЖАВЕН

11.7.2 Само детектори за дим не трябва да се считат за достатъчни за бързо откриване на
пожар.

11.7.1 Стационарна пожарооткриваща и пожароизвестителна система, отговаряща на
Кодекса за системите за противопожарна безопасност, се осигурява за трюмните
помещения за съхранение на гориво и вентилационната шахта на системата за
ограничаване на горивото под палубата, както и за всички други помещения на системата за
газово гориво, където пожар не може да бъде изключен.

11.7

11.6.2 В допълнение към всички други преносими пожарогасители, които могат да се
изискват другаде в инструментите на ММО, в близост до бункеровъчната станция се
разполага един преносим прахов пожарогасител с капацитет най-малко 5 кг.

11.6.1 В зоната на станцията за зареждане се инсталира постоянно инсталирана
пожарогасителна система с прахово пожарогасително средство, за да се покрият всички
възможни течове. Капацитетът трябва да бъде най-малко 3,5 кг/сек за най-малко 45 сек.
Системата се организира за лесно ръчно освобождаване от безопасно място извън
защитената зона.

11.6

11.5.8 Дюзите трябва да са от одобрен тип с пълен отвор и да са разположени така, че да
осигуряват ефективно разпределение на водата в защитеното помещение.

освен детекторите за пожар и въглеводороден газ и алармите за пожар и
газ, осветлението и вентилационните вентилатори се сертифицират като
безопасни за опасна зона 1; и

.1

12.3.3 Електрическото оборудване, монтирано в защитено с ESD машинно отделение,
трябва да отговаря на следните изисквания:

12.3.2 Електрическото оборудване и окабеляването по принцип не трябва да се
инсталират в опасни зони, освен ако не са от съществено значение за експлоатационни
цели въз основа на признат стандарт.

11.5.6 Ако системата за разпръскване на вода не е част от системата на противопожарния
тръбопровод, се осигурява връзка с противопожарния тръбопровод на кораба чрез
спирателен клапан.

11.5.7 Дистанционното пускане на помпите, захранващи системата за разпръскване на
вода, и дистанционното управление на всички нормално затворените клапани към
системата трябва да бъдат разположени на леснодостъпно място, което не е вероятно да
бъде недостъпно в случай на пожар в защитените зони.

оборудване, монтирано в опасните зони, трябва да отговаря на същия стандарт.

посочено по-горе, в защитените зони.

БРОЙ 40
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машинното отделение, защитено с ESD, се счита за безопасна зона по
време на нормална експлоатация, но ще изисква оборудването,
необходимо за работа след откриване на изтичане на газ, да бъде
сертифицирано като подходящо за зона 1;

пространство, защитено с въздушен шлюз, се счита за безопасна зона по
време на нормална експлоатация, но ще изисква оборудването,
необходимо за работа след загуба на диференциално налягане между
защитеното помещение и опасната зона, да бъде сертифицирано като
подходящо за зона 1; и

с изключение на танкове тип С, зона в рамките на 2,4 м от външната
повърхност на система за ограничаване на горивото, ако тази повърхност е
изложена на атмосферни влияния.

.7

.8

.9

Опасна зона 2

затворени или полузатворени пространства, в които са разположени тръби,
съдържащи гориво, например канали около горивни тръбопроводи,
полузатворени бункеровъчни станции;

.6

Цел

13.1

Функционални изисквания

Правила – Общи положения

Конструкцията

на

вентилационните

вентилатори,

обслужващи

91

помещенията,

Въздушните изходи от неопасните помещения се разполагат извън опасните зони.

92

13.3.8 Необходимият капацитет на вентилационната инсталация обикновено се основава
на общия обем на помещението. Увеличаване на необходимия вентилационен капацитет
може да е необходимо за помещения със сложна форма.

13.3.7 Въздушните изходи от опасните затворени пространства се разполагат на открито
пространство, което при отсъствие на съответния изход би представлявало същата или помалка опасност от вентилираното пространство.

13.3.6

13.3.5 Входовете за въздух за опасните затворени пространства се отвеждат от зони,
които при отсъствие на съответния входен отвор биха били безопасни. Входовете за въздух
за неопасни затворени пространства се отвеждат от неопасни зони на разстояние най-малко
1,5 м от границите на всяка опасна зона. Когато всмукателният канал преминава през поопасно пространство, каналът трябва да бъде газонепроницаем и да има свръхналягане
спрямо това пространство.

13.3.4 Вентилационните системи, необходими за избягване на натрупването на газ, се
състоят от независими вентилатори, всеки с достатъчен капацитет, освен ако в настоящия
Кодекс не е посочено друго.

Всяка комбинация от неподвижен или въртящ се компонент от алуминий
или магнезиева сплав и неподвижен или въртящ се компонент от желязо,
независимо от просвета на върха, се счита за искрообразуващо и не се
използва на тези места.

.3

ВЕСТНИК

13.3.3

13.3.2 Електрическите мотори за вентилационни вентилатори не се разполагат във
вентилационни канали за опасни помещения, освен ако моторите не са сертифицирани за
същата опасна зона като обслужваното помещение.

13.3.1 Всички канали, използвани за вентилация на опасни пространства, трябва да са
отделни от тези, използвани за вентилация на неопасни пространства. Вентилацията трябва
да функционира при всички температури и условия на околната среда, при които корабът ще
бъде експлоатиран.

13.3

Настоящата глава е свързана с функционалните изисквания в 3.2.2, 3.2.5, 3.2.8, 3.2.10,
3.2.12–3.2.14 и 3.2.17.

13.2

Целта на настоящата глава е да осигури вентилацията, необходима за безопасната
експлоатация на машини и оборудване, работещи на газ.

ВЕНТИЛАЦИЯ

13

Радиалното въздушно пространство между работното колело и кожуха в
никакъв случай не трябва да бъде по-малко от 0,1 от диаметъра на вала на
работното колело по отношение на лагера, но не по-малко от 2 мм.
Разстоянието не е необходимо да бъде повече от 13 мм.

всяка
комбинация
от
железни
(включително
аустенитни
неръждаеми стомани) работни колела и кожуси с проектен просвет
не по-малък от 13 мм.

.5

работни колела и кожуси от аустенитна неръждаема стомана;

.3

работни колела от алуминиеви сплави или магнезиеви сплави и
кожух от желязо (включително аустенитна неръждаема стомана), на
който е монтиран пръстен с подходяща дебелина от цветни
материали по отношение на работното колело, като се отчита
статичното електричество и корозията между пръстена и кожуха;
или

работни колела и кожуси от цветни материали;

.2

.4

работни колела или кожуси с неметална конструкция, като се
обръща необходимото внимание на премахването на статичното
електричество;

.1

Вентилационните вентилатори не трябва да произвеждат източник на
запалване на пари нито във вентилираното помещение, нито във
вентилационната система, свързана с помещението. Вентилационните
вентилатори и вентилаторните канали, само по отношение на
вентилаторите, трябва да бъдат с конструкция непредизвикваща искри,
определена като:

.2

.1

съдържащи газови източници, трябва да отговаря на следното:

ДЪРЖАВЕН

12.5.3.2 Пространство, съдържащо болтов люк към пространството за свързване на
танкове.

12.5.3.1 Тази зона включва, но не се ограничава до зони в радиус от 1,5 м около открити
или полузатворени пространства от зона 1.

12.5.3

зони на откритата палуба в рамките на комингс за разливи около клапаните
на горивния колектор и 3 м над тях на височина до 2.4 м над палубата;

.5

рамките на 1,5 м от входовете на помещението за подготовка на горивото,
вентилационните всмукателни отвори на помещението за подготовка на
горивото и други отвори в пространствата от зона 1;

С Т Р. 5 0
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да се херметизира пространството.

.2

звукова и визуална сигнализация се подава на място с екипаж; и

ако свръхналягането не може да бъде незабавно възстановено,
автоматично или програмирано, се изисква изключване на
електрическите инсталации съгласно признат стандарт.

.1

.2

Функционирането на вентилацията на свръхналягане трябва да се
наблюдава и в случай на повреда на вентилацията на свръхналягане:

да се извърши продухване (най-малко 5 смени на въздуха) или да
се потвърди чрез измервания, че пространството не е опасно; и

.1

По време на първоначалния пуск или след загуба на вентилацията на
свръхналягане, преди да се захранят електрически инсталации, които не са
сертифицирани за безопасни за помещението при липса на херметизация,
се изисква:

Правила за машинните отделения

Правила за бункеровъчната станция

Правила за канали и двойни тръби

13.8.4 Капацитетът на вентилацията за тръбен канал или двустенен тръбопровод може да
бъде под 30 смени на въздуха на час, ако е гарантирана скорост на потока от минимум 3
м/сек. Скоростта на потока се изчислява за канала с монтирани горивни тръби и други
компоненти.

94
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13.8.3 Вентилационният всмукателен отвор за двустенните тръбопроводи или канали
винаги трябва да бъде разположен в неопасна зона, далеч от източници на запалване.
Всмукателен отвор трябва да бъде снабден с подходящ предпазител от телена мрежа и
защитен от проникване на вода.

13.8.2 Вентилационната система за двойните тръбопроводи и за пространствата на
уредбата на газовите клапани в газобезопасните машинните отделения е независима от
всички други вентилационни системи.

13.8.1 Каналите и двойните тръби, съдържащи тръбопроводи за гориво, трябва да бъдат
снабдени с ефективна механична вентилационна система от екстракционен тип,
осигуряваща вентилационен капацитет от най-малко 30 смени на въздуха на час. Това не се
прилага за двойни тръби в машинното отделение, ако са изпълнени на изискванията на
9.6.1.1.

13.8

Бункеровъчните станции, които не са разположени на открита палуба, се вентилират по
подходящ начин, за да се гарантира, че всички изпарения, изпускани по време на
операциите по бункероване, ще бъдат отстранени навън. Ако естествената вентилация не е
достатъчна, се осигурява механична вентилация в съответствие с оценката на риска,
изисквана съгласно точка 8.3.1.1.

13.7

13.6.3 Вентилационните системи за помещенията за подготовка на горивото трябва да
работят, когато помпите или компресорите работят.

13.6.2 Броят и мощността на вентилационните вентилаторите трябва да бъдат такива, че
капацитетът да не се намалява с повече от 50%, ако вентилатор с отделна верига от
главното разпределително табло или аварийното разпределително табло или група
вентилатори с обща верига от главното разпределително табло или аварийното
разпределително табло е в неработно състояние.

13.5.2 Защитените с ESD машинни отделения трябва да имат вентилация с капацитет наймалко 30 смени на въздуха на час. Вентилационната система трябва да осигурява добра
циркулация на въздуха във всички пространства, и по-специално да осигурява откриването
на всяко образуване на газови джобове в помещението. Като алтернатива се допускат
мерки, при които при нормална експлоатация машинните отделения се вентилират с наймалко 15 смени на въздуха на час, при условие че, ако се открие газ в машинното
отделение, броят на смените на въздуха автоматично се увеличава на 30 на час.

13.5.1 Вентилационната система за машинните отделения, в които има консуматори,
работещи на газ, е независима от всички други вентилационни системи.

13.5

13.4.2 Одобрените автоматични противопожарни клапи тип „безопасни при неизправност“
се монтират във вентилационната шахта за пространството за свързване на танкове.

13.4.1 Пространството за свързване на танкове трябва да бъде снабдено с ефективна
механична система за принудителна вентилация от екстракционен тип. Осигурява се
вентилационен капацитет от най-малко 30 смени на въздуха на час. Скоростта на смените
на въздуха може да бъде намалена, ако са инсталирани други подходящи средства за
защита от експлозии. Еквивалентността на алтернативните инсталации се доказва чрез
оценка на риска.

Правила за пространството за свързване на танкове

ако подналягането не може да бъде незабавно възстановено, автоматично
или програмирано, се изисква изключване на електрическите инсталации в
безопасното пространство съгласно признат стандарт.

.2

Правила за помещението за подготовка на горивото

13.6.1 Помещенията за подготовка на горивото трябва да бъдат снабдени с ефективна
механична вентилационна система от типа за подналягане, осигуряваща вентилационен
капацитет от най-малко 30 смени на въздуха на час.

13.6

13.5.4 Броят и мощността на вентилационните вентилаторите за защитените с ESD
машинни отделения и за двутръбните вентилационни системи за газобезопасни машинни
отделения трябва да бъдат такива, че капацитетът да не се намалява с повече от 50% от
общия вентилационен капацитет, ако вентилатор с отделна верига от главното
разпределително табло или аварийното разпределително табло или група вентилатори с
обща верига от главното разпределително табло или аварийното разпределително табло е
в неработно състояние.

13.5.3 По отношение на машинните отделения, защитени с ESD, вентилационните
приспособления осигуряват достатъчно излишък, за да се осигури високо ниво на
вентилационна наличност, както е определено в стандарт, приемлив за Организацията.

ДЪРЖАВЕН

13.4

звукова и визуална сигнализация се подава на място с екипаж; и

.1

13.3.10 Неопасните помещения с входни отвори към опасно затворено пространство се
оборудват с въздушен шлюз и опасното пространство се поддържа при подналягане спрямо
неопасното пространство. Функционирането на екстракционна вентилация в опасното
помещение се наблюдава и в случай на повреда на екстракционната вентилация:

.2

.1

13.3.9 Неопасните помещения с входни отвори към опасна зона се оборудват с въздушен
шлюз и се поддържат при свръхналягане спрямо външната опасна зона. Вентилацията на
свръхналягането се организира в съответствие със следното:

БРОЙ 40
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Правила – Общи положения
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за машинни конфигурации, защитени с ESD, системата за безопасност
спира на подаването на газ при изтичане на газ и в допълнение изключва
всички електрически съоръжения в машинното отделение, които не са
сертифицирани от безопасен тип;
функциите за безопасност се инсталират в специална система за
безопасност на газа, която е независима от системата за управление на
газа, за да се избегнат евентуални общи неизправности. Това включва
електрозахранвания и входен и изходен сигнал;
системите за безопасност, включително полевите контролно-измервателни
уреди, се разполагат така, че да се избегне фалшиво изключване, например
в резултат на неизправен газов детектор или прекъсване на проводника във
веригата на датчика; и
когато са необходими две или повече системи за подаване на газ, за да се
спазят правилата, всяка система се оборудва със собствен набор от
независими системи за управление и безопасност на газа.

.3

.4

.5

.6

Правила – Общи положения

системата за безопасност на газа се инсталира за автоматично затваряне
на системата за подаване на газ при повреда в системите, както е описано в
таблица 1, и при други условия на повреда, които могат да се развият
твърде бързо за ръчна намеса;

.2

15.3.2 Във всяко пространство за свързване на танка на автономен танк за втечнен газ се
осигурява сантинен кладенец с индикатор за нивото и температурен датчик. Сигнализация
се подава при високо ниво в сантинния кладенец. Индикацията за ниска температура трябва
да задейства системата за безопасност.

96
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15.3.1 Трябва да бъдат монтирани подходящи измервателни уреди, които да позволяват
локално и дистанционно отчитане на съществените параметри, за да се гарантира
безопасното управление на цялото горивно-газово оборудване, включително бункероването.

15.3

системите за управление, наблюдение и безопасност на инсталацията,
работеща на газ, се разполагат така, че останалата мощност за задвижване
и производство на електроенергия да е в съответствие с 9.3.1 в случай на
единична неизправност;

.1

14.3.9 За неопсани пространства с достъп от опасна открита палуба, където достъпът е
защитен с въздушен шлюз, електрическото оборудване, което не е от сертифициран
безопасен тип, се деактивира при загуба на свръхналягане в пространството.

14.3.8 Моторите на потопените горивни помпи и захранващите им кабели могат да бъдат
монтирани в системи за ограничаване на втечнено газово гориво. Моторите на горивните
помпи могат да бъдат изолирани от електрическото им захранване по време на операциите
по обезгазяване.

14.3.7 Предприемат се мерки за сигнализация при ниско ниво на течността и за
автоматично изключване на моторите в случай на ниско ниво на течността. Автоматично
изключване може да се постигне чрез отчитане на ниско налягане на изпразване на
помпата, нисък напрежение на моторите или ниско ниво на течността. Това изключване
задейства звукова и визуална сигнализация на щурманския мостик, постоянно обслужвания
централен пункт за управление или бордовия център за безопасност.

14.3.6 Инсталацията на уредбите електрическо оборудване на борда трябва да бъде
такава, че да осигурява безопасно свързване към корпуса на самите уредби.

14.3.5 Осветителната система в опасните зони се разделя между най-малко две
разклонителни вериги. Всички прекъсвачи и защитни устройства прекъсват всички полюси
или фази и да са разположени в неопасна зона.

15.2

Настоящата глава е свързана с функционалните изисквания в 3.2.1, 3.2.2, 3.2.11,3.2.13–
3.2.15, 3.2.17–3.2.18. По-специално се прилага следното:

ДЪРЖАВЕН

14.3.4 Режимите на неизправност и ефектите от единична неизправност на електрическите
системи за генериране и разпределение в 14.2 се анализират и документират да бъдат наймалкото еквивалентни на тези, които са приемливи за Организацията.

Оборудването за опасни зони се оценява и сертифицира или изброява от акредитиран орган
за изпитване или нотифициран орган, признат от Администрацията.

14.3.3 Когато електрическото оборудване е инсталирано в опасни зони, както е
предвидено в 14.3.2, то се избира, монтира и поддържа в съответствие със стандарти, които
са най-малкото еквивалентни на стандартите, приемливи за Организацията.

14.3.2 Електрическото оборудване или окабеляването не се инсталират в опасни зони,
освен ако не са от съществено значение за експлоатационни цели или за повишаване на
безопасността.

14.3.1 Електрическите инсталации трябва да отговарят на стандарт, който е най-малкото
еквивалентен на стандартите, приемливи за Организацията.

14.3

Електрическите системи за генериране и разпределение и свързаните с тях системи за
управление се проектират така, че единична неизправност да не води до загуба на
способността за поддържане на налягането в горивните танкове и на температурата на
корпусната конструкция в рамките на нормалните експлоатационни граници.

Настоящата глава е свързана с функционалните изисквания в 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.7, 3.2.8,
3.2.11, 3.2.13 и 3.2.16 – 3.2.18. По-специално се прилага следното:

Целта на настоящата глава е да се осигури организирането на системи за контрол,
управление и безопасност, които да подпомагат ефективната и безопасна експлоатация на
инсталацията, работеща на газ, както е предвидено в другите глави от настоящия Кодекс.

14.2

Функционални изисквания

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ
Цел

15

14.3.10 Електрическо оборудване за задвижване, производство на електроенергия,
маневриране, закотвяне и акостиране, както и аварийни противопожарни помпи, които са
разположени в помещения, защитени с въздушни шлюзове, трябва да са от сертифициран
безопасен тип.

15.1

Цел

14.1

Целта на настоящата глава е да се осигурят електрически инсталации, които свеждат до
минимум риска от запалване при наличие на запалима атмосфера.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

14
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Допълнителен датчик, работещ независимо от алармата за високо ниво на
течността, трябва автоматично да задейства спирателния клапан по такъв
начин, че да се избегне прекомерното налягане на течността в
бункеровъчната линия и да се предотврати пълненето на танка за втечнено
газово гориво с течност.

.2

Когато са предвидени мерки за отмяна на системата за управление на
преливането, те са такива, че да се предотврати непреднамерено действие.
Когато това устройство се задейства, се осигурява непрекъсната визуална
индикация на щурманския мостик, постоянно обслужвания централен пункт
за управление или бордовия център за безопасност.

.5

97

Правила за управление на бункероването

Правила за наблюдение на газови компресори
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15.6.1 Газовите компресори се оборудват със звукови и визуални сигнализации както на
щурманския мостик, така и в пункта за управление на двигателите. Като минимум

15.6

15.5.3 Ако в тръбата около бункерните линии се открие газ, на мястото за управление на
бункероването трябва да са осигурени звукова и визуална сигнализация и аварийно
спиране.

15.5.2 Ако спре вентилацията в канала, обграждащ бункерните линии, на мястото за
управление на бункероването се подава звукова и визуална сигнализация, вж. също 15.8.

15.5.1 Управлението на бункероването трябва да е възможно от безопасно място,
отдалечено от бункеровъчната станция. На това място трябва да се следят налягането в
танка, температурата на танка, ако това се изисква от 15.4.11, и нивото на танка. От това
място трябва да могат да се дистанционно управляваните клапаните, изисквани по точки
8.5.3 и 11.5.7. Сигнализацията за препълване и автоматичното изключване също се указват
на това място.

15.5

15.4.11 С изключение на автономните танкове от тип С, снабдени с вакуумна изолационна
система и изпускателна уредба за натрупано налягане на горивото, всеки горивен танк
трябва да бъде снабден с устройства за измерване и указване на температурата на
горивото на най-малко три места; в долната и средната част на танка, както и в горната част
на танка под най-високото допустимо ниво на течността.

ВЕСТНИК

Парното помещение на всеки танк за втечнено газово гориво се окомплектова с

Всички елементи на сигнализациите за ниво, включително електрическата
верига и датчика(датчиците), на сигнализациите за високо ниво и за
препълване, могат да бъдат изпитвани функционално. Системите се
изпитват преди горивната експлоатация в съответствие с 18.4.3.

.4

.3 Положението на датчиците в танка за втечнено газово гориво може да бъде
проверено преди пускането му в експлоатация. При първото пълно
натоварване след доставката и след всяко сухо скачване се провеждат
изпитвания на сигнализации на високо ниво, като нивото на течност на
горивото в танка за втечнено газово гориво се повиши до алармения пункт.

Всеки танк за втечнено газово гориво се оборудва със сигнализатор за
високо ниво на течността, който работи независимо от другите индикатори
за нивото на течността и издава звуково и визуално предупреждение,
когато се задейства.

.1

Регулиране на преливането

15.4.10 За двигатели с потопени горивни помпи и захранващите им кабели се вземат мерки
за сигнализация при ниско ниво на течността и автоматично изключване на двигателите в
случай на ниско ниво на течността. Автоматично изключване може да се постигне чрез
отчитане на ниско налягане на изпразване на помпата, нисък напрежение на моторите или
ниско ниво на течността. Това изключване задейства звукова и визуална сигнализация на
щурманския мостик, постоянно обслужвания централен пункт за управление или бордовия
център за безопасност.

15.4.9 Поне един от предоставените индикатори за налягането трябва да може да указва в
целия работен диапазон на налягането.

15.4.8 Трюмните помещения за съхранение на гориво и междупреградните пространства
без открита връзка с атмосферата се окомплектоват с индикация за налягането.

15.4.7 Осигурява се индикатор за налягането в колектора за локално отчитане, за да се
посочи налягането между клапаните на колектора на кораба и връзките на маркуча към
брега.

15.4.6 Всеки изпускателен тръбопровод за горивни помпи и всеки колектор за горивни
течности и пари се окомплектова с поне един локален индикатор за налягане.

15.4.5 На щурманския мостик, постоянно обслужвания централен пункт за управление или
бордовия център за безопасност се осигурява сигнализация за високо налягане и, ако се
изисква защита срещу вакуум, сигнализация за ниско налягане. Сигнализациите се
задействат преди достигане на зададените налягания на предпазните клапани.

15.4.4 Индикаторите за налягане трябва да бъдат ясно обозначени с най-високото и найниското налягане, позволено в танка за втечнено газово гориво.

датчик за директно отчитане. Освен това на щурманския мостик, постоянно обслужвания
централен пункт за управление или бордовия център за безопасност се осигурява
индиректна индикация.

ДЪРЖАВЕН

15.4.3

15.4.2

затворени устройства, които не проникват в танка за втечнено газово
гориво, като устройства, използващи радиоизотопи или ултразвукови
устройства;

.2

Нивомерите за течности в танка за втечнено газово гориво могат да бъдат от
следните типове:

.3

непреки устройства, които определят количеството гориво чрез
претегляне или измерване на потока в реално време; или

Когато е монтиран само един нивомер за течности, той се разполага така,
че да може да се поддържа в работно състояние, без да е необходимо
танкът да се изпразва или обезгазява.

.2

.1

Всеки танк за втечнено газово гориво се оборудва с устройство(-а) за
измерване на нивото на течността, за да се гарантира, че винаги може да се
отчете нивото, когато танкът за втечнено газово гориво работи.
Устройството(-ата) се проектира(т) да работи(-ят) в целия проектен
диапазон на налягането в танка за втечнено газово гориво и при
температури в рамките на работния температурен диапазон на горивото.

Индикатори за нивото на танковете за втечнено газово гориво

15.4.1

.1

Правила за бункероване и наблюдение на танкове за втечнено газово гориво

15.4

15.3.3 За танковете, които не са постоянно монтирани на кораба, се осигурява система за
наблюдение, както за постоянно монтираните танкове.

БРОЙ 40
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Правила за наблюдение на газовите двигатели
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15.10

Правила за вентилация

Правила за функциите за безопасност на системите за подаване на гориво

щурмански мостик;
помещение за управление на товара;
бордов център за безопасност;
пункта за управление на двигателите;
противопожарен пункт за управление; и
в съседство с изхода на помещенията за подготовка на горивото.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

100

15.11.4 Компресорите, помпите и подаването на гориво се инсталират за ръчно
дистанционно аварийно спиране от следните места, според случая:

15.11.3 В машинното отделение, съдържащо двигатели, работещи на газ, трайно се
монтира предупредителен знак или табела, в която се посочва, че повдигане на тежки
предмети, предполагащо опасност от повреда на горивните тръбопроводи, не се извършва,
когато двигателят(-ите) работи(-ят) на газ.

15.11.2 Ако възникне изтичане на гориво, водещо до спиране на подаването на гориво,
подаването на гориво не се задейства, докато не бъде установено и отстранено изтичането.
Инструкциите за тази цел се поставят на видно място в машинното отделение.

15.11.1 Ако подаването на гориво е прекъснато поради задействането на автоматичен
клапан, подаването на гориво не се пуска, докато не се установи причината за прекъсването
и не се вземат необходимите предпазни мерки. Лесно видимо известие, даващо указания за
тази цел се поставя на работната станция за спирателните клапани в линиите за подаване
на гориво.

15.11

15.10.2 За машинните отделения, защитени с ESD, системата за безопасност трябва да се
задейства при загуба на вентилация в машинното отделение.

15.10.1 Всяка загуба на необходимия вентилационен капацитет задейства звукова и
визуална сигнализация на щурманския мостик или в постоянно обслужван централен пункт
за управление или център за безопасност.

ВЕСТНИК

15.8.5 Оборудването за откриване на газ се проектира, монтира и изпитва в съответствие с
признат стандарт.

15.8.4 Детекторното оборудване трябва да бъде разположено там, където може да се
натрупа газ, както и във вентилационните изпускателни отвори. Анализът на дисперсията на
газ или физическият тест за дим се използват за намиране на най-доброто разположение.

15.8.3 Броят на детекторите във всяко помещение се определя като се взема предвид
размерът, разположението и вентилацията на помещението.

15.8.2 Във всяко машинно отделение, защитено с ESD, се осигуряват резервни системи за
откриване на газ.

на вентилационните всмукателни отвори към жилищните помещения и
машинните отделения, ако това се изисква въз основа на оценката на
риска, изисквана в 4.2.

.7

.10

въздушни шлюзове;

.6

разширителни танкове на газовата верига за отопление;

в други затворени или полузатворени пространства, в които могат да се
акумулират пари от горивото, включително междупреградни пространства и
трюмни помещения за съхранение на гориво за автономни танкове,
различни от танкове тип С;

.5

моторни помещения, свързани с горивните системи; и

други затворени пространства, съдържащи тръбопроводи за гориво или
друго оборудване за гориво, без канали;

.4

.9

компресорни помещения и помещения за подготовка на горивото;

.3

Правила за откриване на пожари

Необходимите мерки за безопасност при откриване на пожар в машинното отделение,
съдържащо двигатели, работещи на газ, и в помещения, съдържащи автономни танкове за
трюмни помещения за съхранение на гориво, са дадени в таблица 1 по-долу.

15.9

15.8.9 Откриването на газ, изисквано от настоящия раздел, трябва да бъде непрекъснато
без забавяне.

15.8.8 Звукови и визуални сигнализации от оборудване за откриване на газ се разполагат
на щурманския мостик или в постоянно обслужвания централен пункт за управление.

15.8.7 За вентилирани канали около газопроводи в машинните отделения, съдържащи
двигатели, работещи на газ, граничната стойност на сигнализацията може да бъде зададена
на 30% LEL. Системата за безопасност трябва да се задейства при 60% от LEL на два
детектора (вж. бележка 1 в таблица 1).

15.8.6 Звукова и визуална сигнализация трябва да се задейства при концентрация на
газовите пари от 20% от долната граница на експлозивност (LEL). Системата за безопасност
трябва да се задейства при 40% от LEL на два детектора (вж. бележка 1 в таблица 1).

ДЪРЖАВЕН

.8

всички канали около горивните тръбопроводи;

машинни отделения, съдържащи тръбопроводи за газ, газово оборудване
или консуматори на газ;

.2

пространства за свързване на танкове;

Постоянно монтираните газови детектори се поставят във:

15.8.1

.1

Правила за откриване на газ

работа и режим на работа на двигателя при двигатели, работещи с два вида
гориво.

.2

15.8

работа на двигателя при двигатели, работещи само с газ; или

.1

В допълнение към контролно-измервателни уреди, предоставени в съответствие с част В от
глава II-1 на SOLAS, на щурманския мостик, пункта за управление на двигателите и
платформата за маневриране се монтират индикатори за:

15.7

15.6.2 Осигурява се наблюдение на температурата на преградните уплътнения и лагери на
вала, което автоматично подава непрекъсната звукова и визуална сигнализация на
щурманския мостик или в постоянно обслужван централен пункт за управление.

сигнализациите трябва да включват ниско входно налягане на газа, ниско изходно налягане
на газа, високо изходно налягане на газа и работа на компресора.

С Т Р. 5 4
БРОЙ 40

Ниска температура на
сантинния кладенец в
пространството за
свързване на танкове

X

X

X

X

X

X

X
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Откриване на газ на два
детектора1) в канал в
машинното отделение,
съдържащо двигатели,
работещи на газ, при 60%
LEL
Откриване на газ в защитено
с ESD машинно отделение,
съдържащо двигатели,
работещи на газ, при 20%
LEL

Откриване на газ в канал в
машинното отделение,
съдържащо двигатели,
работещи на газ, при 30%
LEL

Откриване на газ в канал
между танка и машинното
отделение, съдържащо
двигатели, работещи на газ,
при 20% LEL
Откриване на газ на два
детектора1) в канал между
танка и машинното
отделение, съдържащо
двигатели, работещи на газ,
при 40% LEL
Откриване на газ в
помещение за подготовка на
горивото при 20% LEL
Откриване на газ на два
детектора1) в помещение за
подготовка на гориво при
40% LEL

Параметър

X

X

X

X

X

X

X

X2)

X2)

3)

X

Аларма Автоматично Автоматично
изключване спиране на
на клапана на подаването на газ
танка6)
към машинното
отделение,
съдържащо
двигатели,
работещи на газ
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Ако са
монтирани
двойни тръби
в машинно
отделение,
съдържащо
двигатели,
работещи на
газ
Ако са
монтирани
двойни тръби
в машинно
отделение,
съдържащо
двигатели,
работещи на
газ

Коментари

ДЪРЖАВЕН

Високо ниво на сантинния
кладенец в
пространството за
свързване на танкове

Откриване на пожар в
трюмното помещение за
съхранение на гориво
Откриване на пожар във
вентилационната шахта за
система за ограничаване
на горивото под палубата

Откриване на газ на два
детектора1) в
пространството за
свързване на танкове при
40% LEL

Таблица 1: Наблюдение на системата за подаване на гориво към двигателите
Параметър
Аларма Автоматично
Коментари
Автоматично
изключване на
спиране на
клапана на танка6) подаването на газ
към машинното
отделение,
съдържащо
двигатели,
работещи на газ
Откриване на газ в
X
пространството за
свързване на танкове при
20% LEL

Газовият компресор трябва също да бъде конфигуриран за ръчно локално аварийно
спиране.

БРОЙ 40
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 5

Загуба на вентилация в канал
между танка и машинното
отделение, съдържащо
двигатели, работещи на газ

Откриване на газ на два
детектора1) в защитено с ESD
машинно отделение,
съдържащо двигатели,
работещи на газ, при 40%
LEL

X

X

2)

X

X
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Също така се
изключва
електрическот
о оборудване,
което не е
сертифициран
ото като
безопасно, в
машинното
отделение,
съдържащо
двигатели,
работещи на
газ

Автоматично изключване
на двигателя (повреда на
двигателя)
Ръчно активирано
аварийно изключване на
двигателя

X

X

X

4)

4)

X

X

3)

X

X

X
X

X

X

X

Аларма Автоматично Автоматично
изключване спиране на
на клапана на подаването на
танка6)
газ към
машинното
отделение,
съдържащо
двигатели,
работещи на
газ

Отложено време при
необходимост

104

Ако са монтирани двойни
тръби в машинно
отделение, съдържащо
двигатели, работещи на
газ

Коментари

ДЪРЖАВЕН

Необичайно налягане в
тръба за подаване на газ
Повреда в
задействащата среда за

Загуба на вентилация в
защитеното с ESD
машинно отделение,
съдържащо двигатели,
работещи на газ
Откриване на пожар в
машинно отделение,
съдържащо двигатели,
работещи на газ

Загуба на вентилация в
канал в машинното
отделение, съдържащо
двигатели, работещи на
газ5)

Параметър

С Т Р. 5 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 40

Ако танкът подава газ към повече от един двигател и различните захранващи тръби са напълно
отделени и монтирани в отделни канали, а главните клапани са монтирани извън канала, се
затваря само главният клапан на захранващата тръба, водеща към канала, където се открива газ
или загуба на вентилация.

Ако газът се подава към повече от един двигател и различните захранващи тръби са напълно
отделени и монтирани в отделни канали, а главните клапани са монтирани извън канала и извън
машинното отделение, съдържащо двигатели, работещи на газ, се затваря само главният клапан
на захранващата тръба, водеща към канала, в който се открива газ или загуба на вентилация.

Само клапаните за двойно блокиране и обезвъздушаване се затварят.

Ако каналът е защитен с инертен газ (вж. 9.6.1.1), загубата на свръхналягане на инертния газ трябва
да води до същите действия като дадените в настоящата таблица.

Клапани, посочени в 9.4.1.

2)

3)

4)

5)

6)
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Два независими газови детектора, разположени в близост един до друг, са необходими поради
съображения за дублиране. Ако газовият детектор е от тип за самонаблюдение, може да се
разреши монтирането на един газов детектор.

1)

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Гранични състояния на умора (FLS), които съответстват на влошаване,
дължащо се на въздействието на цикличното натоварване; и
Гранични състояния на аварии (ALS), които се отнасят
способността на конструкцията да устоява в аварийни ситуации.

.2
.3

до

Максимални допустими състояния (ULS), които съответстват на
максималната товароподемност или, в някои случаи, на максималното
приложимо напрежение, деформация или нестабилност на
конструкцията в резултат на изкълчване и пластична нестабилност;
при непокътнати (незасегнати) условия;

.1

Граничните състояния се разделят на следните три категории:

2

ПРОЕКТЕН ФОРМАТ

където:
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ВЕСТНИК
е характеристичното натоварване, определено в раздели от 6.4.9
до
6.4.12

е коефициент на натоварване; и

Проектното натоварване Fdk се получава чрез умножаване на характеристичното
натоварване по коефициент на натоварване, отнасящ се за дадената категория
натоварване:

L d  Rd

2.1
Проектният формат в този стандарт се основава на проектен формат на
коефициента на натоварване и съпротивление. Основният принцип на проектния
формат на коефициента на натоварване и съпротивление е да се провери дали
проектните ефекти на натоварване L не надвишават проектните съпротивления R за
всеки от разглежданите режими на неизправност при всеки сценарий:

ДЪРЖАВЕН

1.4
Раздели 6.4.1–6.4.14 трябва да бъдат спазени, според случая, в зависимост от
концепцията на системата за ограничаване на горивото.

1.3

1.2
Проектирането на граничното състояние е систематичен подход, при който
всеки структурен елемент се оценява по отношение на възможните режими на
неизправност, свързани с проектните условия, посочени в 6.4.1.6. Гранично състояние
може да се определи като положение, над което конструкцията или част от
конструкцията вече не отговаря на правилата.

1.1
Целта на този стандарт е да осигури процедури и съответни проектни
параметри за проектиране на системи за ограничаване на горивото с нова
конфигурация в съответствие с раздел 6.4.16.

1

СТАНДАРТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДИКИ ЗА ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ ПРИ
ПРОЕКТИРАНЕТО НА СИСТЕМИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГОРИВОТО С
НОВА КОНФИГУРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

БРОЙ 40
С Т Р. 5 7

е коефициентът за клас на последствие, който отчита потенциалните
резултати от неизправност по отношение на освобождаването на гориво и
възможното нараняване на хора.

c

R

е коефициентът на частично съпротивление, отчитащ вероятностното
разпределение на свойствата на материала (коефициент на материала);
е коефициентът на частично съпротивление, отчитащ неопределеностите
по отношение на капацитета на конструкцията, като например качеството
на конструкцията, методът, разглеждан за определяне на капацитета,
включително точността на анализа; и

m

от глава 7, то може да бъде, но не само, определено минимално
напрежение при границата на провлачване, определена минимална якост
на опън, пластично съпротивление на напречните сечения и максимална
якост на надлъжно огъване;
е коефициентът на съпротивление, определен като

Rk е характеристичното съпротивление. В случай на материали, обхванати

НЕОБХОДИМИ АНАЛИЗИ
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Анализите на якостта на надлъжно огъване на горивните танкове, подложени

Таблица 2: Коефициенти на частично натоварване
Постоянни
Функционални
Натоварвания от
натоварвания
натоварвания
околната среда
1.1
1.1
0.7
1.0
1.0
1.3
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4.5
Коефициентите на натоварване и използваните коефициенти на
съпротивление са такива, че нивото на безопасност да е еквивалентно на това на
системите за ограничаване на горивото, както е описано в раздели 6.4.2.1–6.4.2.5. Това
може да се извърши чрез калибриране на коефициентите спрямо известни успешни
проекти.

4.4
В случаите, когато се счита, че структурната неизправност на системата за
ограничаване на горивото предполага висок потенциал за нараняване на хора и
значително освобождаване на гориво, коефициентът за клас на последствие се приема
за yc = 1,2. Тази стойност може да бъде намалена, ако това е оправдано чрез анализ на
риска и подлежи на одобрение от Администрацията. Анализът на риска отчита
факторите, включително, но не само, осигуряването на пълна или частична
допълнителна преграда за защита на конструкцията на корпуса от течове и по-малко
опасности, свързани с предвиденото гориво. Обратно, по-високи стойности могат да
бъдат определени от Администрацията, например за кораби, превозващи по-опасно
гориво или гориво под по-високо налягане. Коефициентът за клас на последствие във
всеки случай не е по-малък от 1,0.

4.3
За натоварвания при разплискване, в зависимост от надеждността на метода
за оценка, Администрацията може да изиска по-голям коефициент на натоварване.

Коефициентите на натоварване за постоянни и функционални натоварвания в
комбинация от натоварвания „а“ са от значение за нормално добре контролираните
и/или определени натоварвания, приложими за системи за ограничаване на горивото,
като налягане на парите, тегло на горивото, собствено тегло на системата и т.н. Повисоките коефициенти на натоварване могат да бъдат от значение за постоянните и
функционалните натоварвания, когато присъщата променливост и/или неопределеност
в прогнозните модели са по-високи.

Комбинация на
натоварването
'a'
'b'

4.2
При анализа се вземат предвид подходящи комбинации от постоянни товари,
функционални товари и екологични товари, включително натоварвания при заливане.
За оценката на крайните гранични състояния се използват най-малко две комбинации
от натоварвания с коефициенти на частично натоварване, както е посочено в
таблица 2.

ВЕСТНИК

3.2

3.1
Извършват се триизмерни анализи на крайни елементи като интегриран модел
на танка и корпуса на кораба, включително опори и система за заклинване, според
случая. Идентифицират се всички режими на неизправност, за да се избегнат
неочаквани неизправности. Извършват се хидродинамични анализи, за да се
определят конкретните ускорения и движения на кораба при неравномерни вълни,
както и реакцията на кораба и неговите системи за ограничаване на горивото на тези
сили и движения.

3

Таблица 1: Класове на последствията
Клас на последствие
Определение
Нисък
Повредата предполага незначително изтичане на гориво.
Повредата предполага изтичане на гориво и възможност за
Среден
нараняване на хора.
Повредата предполага значително изтичане на гориво и висок
Висок
потенциал за нараняване/смърт на хора.

МАКСИМАЛНИ ДОПУСТИМИ СЪСТОЯНИЯ

4.1
Устойчивостта на конструкцията може да бъде установена чрез изпитване или
пълен анализ, като се вземат предвид както еластичните, така и пластичните свойства
на материала. Границите на безопасност за максимална якост се въвеждат чрез
частични коефициенти на безопасност, като се взема предвид приносът на
стохастичната природа на натоварванията и съпротивлението (динамични
натоварвания, натоварвания под налягане, гравитационни натоварвания, якост на
материала и капацитети за огъване).

4

3.3
Анализът на умората и разпространението на пукнатините се извършва в
съответствие с точка 5.1 от този стандарт.

на външно налягане и други натоварвания, причиняващи напрежения на натиск, се
извършват в съответствие с признати стандарти. Методът отчита по подходящ начин
разликата в теоретичното и действителното напрежение на огъване в резултат на
липса на плоскост, несъосности на ръба на обшивката, праволинейност, овалност и
отклонение от действителната кръгова форма по определена дъга или дължина на
хорда, в зависимост от случая.

ДЪРЖАВЕН

2.2
Проектирането на ограничаването на горивото отчита потенциалните
последствия от повреда. Класовете на последствията са определени в таблица 1 с цел
посочване на последиците от неизправност, когато режимът на неизправност е свързан
с крайното гранично състояние, гранично състояние на умора или гранично състояние
на авария.

където:

Проектното съпротивление R се определя, както следва:

където q означава функционалната връзка между натоварването и ефекта на
натоварване, определена чрез структурни анализи.

Ld  qFd1, Fd 2 ,..., FdN 

Проектният ефект на натоварване Ld (напр. напрежения, деформации, измествания и
вибрации) е най-неблагоприятният комбиниран ефект на натоварване, произтичащ от
проектните натоварвания, и може да бъде изразен чрез:

С Т Р. 5 8
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когато
характерните
механични
свойства,
определени
от
Администрацията, представляват достатъчно малък квантил, така че
вероятността от по-ниски механични свойства от посочените е
изключително ниска и може да бъде пренебрегната.

1.0

Проектиране срещу прекомерна пластична деформация

ms

  bp) обикновено ще бъде пряко достъпна от триизмерни анализи на

където:



bp
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= еквивалентно мембранно напрежение в основната структура и
напрежение във вторичната и третичната структура,
причинено от огъване на основната структура

структура

 ms = еквивалентно мембранно напрежение в сечението в основната

Забележка 2: Коефициентът 1,25 може да бъде променен от Администрацията,
като се имат предвид проектната концепция, конфигурацията на
структурата и методологията, използвана за изчисляване на
напреженията.

крайни елементи.

(

Забележка 1: Сумата от еквивалентното мембранно напрежение в
сечението и еквивалентното мембранно напрежение в основната структура

ВЕСТНИК
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4.8.2
Частите от системите за ограничаване на горивото, при които напреженията се
пренасят предимно чрез мембранна реакция в конструкцията, отговарят на следните
критерии за гранично състояние:

4.8.1
Критериите за приемливост на напрежението, посочени по-долу, се отнасят до
анализи на еластичното напрежение.

4.8

Посочените по-горе коефициенти на частично съпротивление са резултатите от
калибрирането към конвенционални автономни танкове тип В.

(вижте забележки 1, 2)
(вижте забележка 2)

4.8.3
Частите на системите за ограничаване на горивото, при които напреженията се
пренасят основно чрез огъване на трегери, подпори и листов материал, отговарят на
следните критерии за гранично състояние:

Описаното по-горе сумиране на напреженията се извършва чрез сумиране на всеки
компонент на напрежението ( x , y , xy ), като впоследствие еквивалентното
напрежение се изчислява въз основа
на получените компоненти на напрежението, както е показано в примера по-долу.

Насоки:

g = еквивалентно вторично напрежение

b = еквивалентно първично напрежение при огъване

L = еквивалентно първично локално мембранно напрежение

m = еквивалентно първично общо мембранно напрежение

където:

ДЪРЖАВЕН

Коефициенти A, B, C и D са определени в 6.4.15.2.3.1. Rm и Re са определени
в 6.4.12.1.1.3.

4.7.1
За проектиране срещу прекомерна пластична деформация, като се използват
критериите за гранично състояние, посочени в 4.8 от този стандарт, коефициентите на
частично съпротивление yst се приемат, както следва:

4.7
Коефициентите на частично съпротивление yst по принцип се определят въз
основа на неопределеностите в капацитета на конструкцията, като се вземат предвид
конструктивните допуски, качеството на конструкцията, точността на прилагания метод
за анализ и т.н.

когато
характерните
механични
свойства,
определени
от
Администрацията, обикновено представляват долната граница от 2,5%
квантил в статистическото разпределение на механичните свойства;
или

1.1

4.6
Коефициентът на материала ym по принцип отразява статистическото
разпределение на механичните свойства на материала и се тълкува в комбинация с
определените характерни механични свойства. За материалите, определени в глава 6,
коефициентът на материала ym може да се приеме за:

БРОЙ 40
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структура и напрежението в третичната структура, причинено
от огъване на вторичната структура

= напрежението при огъване в сечението във вторичната

Напреженията 

ms,

 bp,  bs и  bt са определени в 4.8.4.

Категории на напрежението в сечението

сечението в основната структура
 bs = напрежението при огъване в сечението

 bp = еквивалентно мембранно напрежение в
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Напрежението при огъване в сечението е компонентът на нормалното напрежение,
който е линейно разпределен върху сечението на структурата, изложена на огъване,
както е показано на фигура 1.

Еквивалентно мембранно напрежение на сечението е компонентът на нормалното
напрежение, който е равномерно разпределен и равен на средната стойност на
напрежението в напречното сечение на разглежданата структура. Ако е обикновено
сечение на корпуса, мембранното напрежение на сечението е идентично с
мембранното напрежение, определено в точка 4.8.2 от този стандарт.

Нормалното напрежение е компонентът на напрежението, който е нормален за
еталонната равнина.

ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ НА УМОРА

Клас на последствие
Среден
0.5

Висок
0.5*

Администрацията може да определи по-ниски стойности.

По-ниска стойност се използва в съответствие с 6.4.12.2.7 –
6.4.12.2.9, в зависимост от откриваемостта на дефекти или
пукнатини и т.н.

Нисък
1.0

ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ НА АВАРИИ
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ВЕСТНИК

6.4
Натоварванията, посочени в 6.4.9.3.3.8 и 6.4.9.5, не е необходимо да се
комбинират помежду си или с натоварвания от околната среда, както е определено в
6.4.9.4.

6.3
Коефициентите на натоварване за ALS се приемат за 1,0 за всички постоянни
натоварвания, функционални натоварвания и натоварвания от околната среда.

6.2
Коефициентите на натоварване и съпротивление могат да бъдат смекчени в
сравнение с крайното гранично състояние, като се има предвид, че повредите и
деформациите могат да бъдат приети, при условие че това не ескалира сценария на
авария.

6.1
Условие на проектиране на аварии, както е описано в 6.4.12.3, се спазва,
според случая, в зависимост от концепцията на системата за ограничаване на
горивото.

6

5.6
Анализите на разпространението на пукнатини се изискват в съответствие с
6.4.12.2.6 – 6.4.12.2.9. Анализът се извършва в съответствие с методите, определени в
стандарт, признат от Администрацията.

5.5

Забележка*:

C

Таблица 3: Максимално допустимо отношение на кумулативното увреждане от
умора

5.4
Повредите, дължащи се на умора се изчисляват, както е описано в 6.4.12.2.2 –
6.4.12.2.2.5. Изчисленото отношение на кумулативно увреждане от умора за системите
за ограничаване на горивото е по-малко или равно на стойностите, дадени в таблица 3.

5.3
Коефициентът на клас на последствие c и коефициентът на съпротивление R
се приемат за 1,0.

5.2
Коефициентите на натоварване за FLS се приемат за 1,0 за всички категории
натоварвания.

5.1
Условие на проектиране на умората, описано в 6.4.12.2, се спазва, според
случая, в зависимост от концепцията на системата за ограничаване на горивото.
Анализът на умората се изисква за системата за ограничаване на горивото,
проектирана съгласно 6.4.16 и този стандарт.

5

4.9
Същите коефициенти c, m, si се използват за проектиране срещу загуба на
устойчивост, освен ако не е посочено друго в прилагания признат стандарт за загуба на
устойчивост. Във всеки случай общото ниво на безопасност не е по-ниско от това,
което се дава от тези коефициенти.

Фигура 1: Определяне на трите категории напрежения в сечението
(Напреженията  bp и  bs са нормални за показаното напречно сечение.)

ДЪРЖАВЕН

4.8.4

Обшивките се проектират в съответствие с изискванията на Администрацията. Когато
мембранното напрежение е значително, допълнително се взема предвид по подходящ
начин въздействието му върху способността за огъване на обшивката.

компонент на напрежението (x,y,xy), като впоследствие еквивалентното
напрежение се изчислява въз основа на получените компоненти на напрежението.

Описаното по-горе сумиране на напреженията се извършва чрез сумиране на всеки

Насоки:

bs

 bt = напрежението при огъване в сечението в третичната структура
 g = еквивалентно вторично напрежение
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Коефициентът на съпротивление R по принцип се приема за 1,0.

ИЗПИТВАНЕ

Общи положения

16.1

Изпитване на опън.

16.2.1

Изпитване на якост
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16.2.2.3 За образец за изпитване чрез заваряване се обработват за дебелина на
материала възможно най-големите образци пробни тела с V-образен надрез по Шарпи,
като образците се разполагат възможно най-близо до точка, разположена по средата
между повърхността и центъра на дебелината. Във всички случаи разстоянието от
повърхността на материала до ръба на образеца е приблизително 1 мм или по-голямо.
Освен това, при двустранни V-образни челни заварки образците се обработват поблизо до повърхността на втората заварена секция. Образците се вземат обикновено
на всяко от следните места, както е показано на фигура 16.2, по осевата линия на
заварките, линията на сливане и на 1 мм, 3 мм и 5 мм от линията на сливане.

Фигура 16.1 – Ориентация на образеца за изпитване на неблагородни метали

C/L Образец

16.2.2.2 За неблагородните метали пробните тела за изпитване с най-голям размер с
V-образен надрез по Шарпи, които са възможни за дебелината на материала, се
обработват с образците, разположени възможно най-близо до точка, разположена по
средата между повърхността и центъра на дебелината и дължината на прореза,
перпендикулярен на повърхността, както е показано на фигура 16.1.

ВЕСТНИК

16.2.2.1 Приемните изпитвания за метални материали включват изпитвания за якост
на пробни тела с V-образен надрез по Шарпи, освен ако Администрацията не е указала
друго. Специфицираните правила за изпитване на якост на пробни тела с V-образен
надрез по Шарпи са минималните средни енергийни стойности за три образеца с
размери (10 мм x 10 мм) и минималните стойности на единичната енергийни стойности
за отделните образци. Размерите и допустимите отклонения на пробни тела с Vобразен надрез по Шарпи са в съответствие с признатите стандарти. Изпитванията и
правилата за образци с размер, по-малък от 5,0 мм, са в съответствие с признатите
стандарти. Минималните средни стойности за пробни тела с по-малък от стандартния
размер са:

16.2.2

16.2.1.2 Якостта на опън, якостта на провлачване и удължението отговарят на
изискванията на Администрацията. За въглеродно-манганова стомана и други
материали с окончателни стойности на добива се взема предвид ограничаването на
съотношението на добива към якостта на опън.

16.2.1.1 Изпитването на опън се извършва в съответствие с признати стандарти.

Общи правила за изпитване и спецификации

KV = енергийните стойности (J), посочени в таблици 7.1 – 7.4.

пробни тела
KV
5/6 KV
2/3 KV

(mm)
10 x 10
10 x 7.5
10 x 5.0

Само една индивидуална стойност може да бъде под определената средна стойност,
при условие че не е по-малка от 70% от тази стойност.

където:

Минимална средна енергийна

Размер на пробни тела с V-

ДЪРЖАВЕН

16.2

16.1.2 Когато топлинната обработка след заваряване е посочена или се изисква,
свойствата на базовия материал се определят в топлинно обработено състояние в
съответствие с приложимата таблица от глава 7, а свойствата на заваряването се
определят в топлинно обработено състояние в съответствие с 16.3. В случаите, когато
се прилага топлинна обработка след заваряване, правилата за изпитване могат да
бъдат изменени по преценка на Администрацията.

16.1.1 Производството, изпитването, проверката и документацията трябва да бъдат в
съответствие с признатите стандарти и правилата, посочени в настоящия Кодекс.

ПРОИЗВОДСТВО, ИЗРАБОТКА И ИЗПИТВАНЕ

16

Гориво в контекста на правилата в тази част означава природен газ в неговото
втечнено или газообразно състояние.

ЧАСТ B-1

7.1
Системите за ограничаване на горивото, проектирани в съответствие с
настоящия стандарт, се изпитват в същата степен, както е описано в 16.2, в зависимост
от концепцията на системата за ограничаване на горивото.

7

6.8
Въз основа на анализ на риска се определят допълнителни съответни
сценарии на произшествия.

6.7
Характеристичното съпротивление Rk по принцип се приема като крайно
гранично състояние, но може да бъде смекчено, като се има предвид естеството на
сценария на произшествие.

6.6
Коефициентите за клас на последствие c по принцип се вземат, както е
определено в точка 4.4 от настоящия стандарт, но могат да бъдат смекчени, като се
има предвид естеството на сценария на произшествие.

6.5

БРОЙ 40
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минимум 1mm

минимум 1mm

1-ва заварена страна

2-ра заварена страна

на линия на сливане;

в HAZ, на 5 мм от линия на сливане.

.5

Изпитвания на огъване.
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Общи положения

16.3.1

Заваръчни консумативи

всяка заваръчна позиция.

всеки вид консуматив и заваръчен процес; и

всеки основен материал;

изпитвания за напречно огъване, като то може да бъде лицево,
кореново или странично огъване. Могат обаче да се изискват
надлъжни изпитвания на огъване вместо напречни изпитвания на
огъване в случаите, когато базовият материал и завареният метал
имат различни нива на якост;

.3
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надлъжно изпитване на всички заварки, когато това се изисква от
признатите стандарти;

изпитвания за якост на опън при напречно заваряване;
.2

.1

16.3.3.4 В съответствие с точка 16.2 се извършват следните изпитвания на
процедурите за заваряване на горивните танкове и технологичните съдовете под
налягане с образци, изработени от всеки изпитвателен комплект:

16.3.3.3 За челни заварки в листовия материал изпитвателните комплекти се
подготвят така, че посоката на валцуване да е успоредна на посоката на заваряване.
Диапазонът на дебелината, определен при всяко изпитване за заваряване, е в
съответствие с признатите стандарти. Радиографично или ултразвуково изпитване
може да се извършва по избор на производителя.

.3

.2

.1

16.3.3.2 Изпитвателните комплекти са представителни за:

16.3.3.1 Изпитванията на процедурите за заваряване на горивните танкове и
технологичните съдове под налягане се изискват за всички челни заварки.

16.3.3 Изпитвания на процедурите за заваряване на горивни танкове и
технологични съдове под налягане

Консумативите, предназначени за заваряване на горивни танкове, съответстват на
признатите стандарти. За всички консумативи се изискват изпитвания на отложените
заваръчни метали и на челните заварки. Резултатите, получени от изпитванията на
опън и изпитването на пробни тела с V-образен надрез по Шарпи, са в съответствие с
признатите стандарти. Химичният състав на отложения заварен метал се записва за
информация.

16.3.2

Този раздел се прилага само за основни и допълнителни прегради, включително
вътрешната преграда, когато тя образува допълнителната преграда. Изпитването за
приемливост е определено за въглеродни, въглеродно-манганови, никелови и
неръждаеми стомани, но тези изпитвания могат да бъдат адаптирани за други
материали. По преценка на Администрацията изпитването на удар на заварки от
неръждаема стомана и алуминиеви сплави може да бъде пропуснато и други
изпитвания могат да бъдат специално изисквани за всеки материал.

Заваряване на метални материали и изпитване без разрушаване за
системата за ограничаване на гориво

16.3

ВЕСТНИК

16.2.3.2 Изпитванията за огъване са напречни изпитвания за огъване, които могат да
бъдат лицеви, коренови или странични огъвания по преценка на Администрацията.
Могат обаче да се изискват надлъжни изпитвания на огъване вместо напречни
изпитвания на огъване в случаите, когато базовият материал и завареният метал имат

16.2.3.1 Изпитването за огъване може да бъде пропуснато като изпитване за приемане
на материала, но се изисква за изпитванията за заваряване. Когато се провежда
изпитване за огъване, това се извършва в съответствие с признати стандарти.

16.2.3

16.2.2.4 Ако средната стойност на трите първоначални пробни тела с V-образен
надрез по Шарпи не отговаря на посочените правила или стойността за повече от един
образец е по-ниска от изискваната средна стойност, или когато стойността за един
образец е по-ниска от минималната разрешена стойност за един образец, могат да
бъдат изпитани три допълнителни образеца от същия материал и резултатите да
бъдат комбинирани с получените преди това, за да се получи нова средна стойност.
Ако тази нова средна стойност отговаря на правилата и ако не повече от два отделни
резултата са по-ниски от изискваната средна стойност и не повече от един резултат е
по-нисък от изискваната стойност за един образец, частта или партидата могат да
бъдат приети.

в HAZ, на 3 мм от линия на сливане; и

.4

.3 в зоната с топлинно въздействие (HAZ), на 1 мм от линия на сливане;

централна линия на заварката;

.2

Наблюдение на сечението и други изпитвания

Администрацията може също да изиска наблюдения на макросеченията и изпитвания
за твърдост, като те се извършват в съответствие с признати стандарти, когато това се
изисква.

16.2.4

различни нива на якост.

ДЪРЖАВЕН

.1

Местоположения на надрезите на фигура 16.2:

Фигура 16.2 – Ориентация на образеца за изпитване на заваряване

C/L Образец

Двустранни V-образни челни заварки

C/L Образец

Единични V-образни
челни заварки

С Т Р. 6 2
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1 мм от линия на сливане;

3 мм от линия на сливане; и

5 мм от линия на сливане;

.3

.4

.5

Може да се изискват също макросечение, микросечение и изследване на
твърдостта.

линия на сливане;

централна линия на заварките;

.2

.1

един комплект за изпитвания на удар на три пробни тела с V-надрез по
Шарпи, обикновено на всяко от следните места, както е показано на
фигура 16.2:

изпитвания на огъване: не се допуска разрушаване след огъване на
180° над първата част с диаметър, четири пъти по-голям от
дебелината на частите за изпитване; и

Изпитвания на удар на пробни тела с V-образен надрез по Шарпи:
Изпитванията на пробни тела с V-образен надрез по Шарпи се
провеждат при температурата, предписана за съединяване на базовия
материал. Резултатите от изпитванията на удар със заварен метал,
минимална средна енергия (KV), са не по-малко от 27 J. Правилата за
заварения метал за образците с по-малък от стандартния размер и
стойностите на единичната енергия са в съответствие с 16.2.2.
Резултатите от изпитванията на удар по линията на сливане и зона с
топлинно въздействие показват минимална средна енергия (KV) в
съответствие с напречните или надлъжните изисквания на базовия
материал, в зависимост от това кое е приложимо, а за образците с помалък от стандартния размер минималната средна енергия (KV) е в
съответствие с 16.2.2. Ако дебелината на материала не позволява
машинна обработка на образци с пълен размер или стандартни помалки размери, процедурата за изпитване и стандартите за приемане
са в съответствие с признатите стандарти.

.2

.3

Изпитвания на процедурата за заваряване на тръбопроводни системи

Изпитвания за заваряване при производството

117

.1

посочено

в

6.4.15.3.2.1.3

.2

всички заварки по 10% от тяхната дължина;

118

Безразрушително изпитване за откриване на повърхностни пукнатини:

.1 всички челни заварки по цялата си дължина.

Общо безразрушително изпитване,
Радиографично изпитване:

16.3.6.4 За автономни танкове от тип С обхватът на безразрушителното изпитване е
пълен или частичен съгласно признатите стандарти, но контролът, който се извършва,
е не по-малък от следното:

16.3.6.3 Във всеки случай останалата конструкция на танка, включително заваряването
на устройства за уплътняване и други приспособления и приспособления, се изследва
с помощта на магнитни частици или методи за проникване на багрилни вещества, както
се счете за необходимо.

16.3.6.2 За автономни танкове тип А, когато проектната температура е под -20°C, и за
автономни танкове тип B, независимо от температурата, всички заварки за челно
съединение на обшивката на корпуса на горивните танкове се подлагат на
безразрушително изпитване, подходящо за откриване на вътрешни дефекти по цялата
им дължина. Ултразвуково изпитване вместо радиографично изпитване може да се
извърши при същите условия, описани в 16.3.6.1.

ВЕСТНИК

16.3.5.1 За всички горивни танкове и технологични съдове под налягане, с изключение
на мембранните танкове, изпитванията за заваряване обикновено се извършват за
приблизително всеки 50 м челно заварени съединения и са представителни за всяко
място за заваряване. По отношение на допълнителните прегради се провеждат същите

16.3.5

Изпитванията на процедурата за заваряване на тръбопроводите се извършват и са
подобни на тези, описани за горивните танкове в 16.3.3.

16.3.4

Безразрушително изпитване

16.3.6.1 Всички процедури за изпитване и стандарти за приемане са в съответствие с
признатите стандарти, освен ако проектантът не определи по-висок стандарт, за да
отговори на допусканията за проектиране. По принцип се използва радиографично
изпитване за откриване на вътрешни дефекти. Въпреки това може да бъде проведена
одобрена процедура за ултразвуково изпитване вместо радиографично изпитване, но в
допълнение се извършва допълнително радиографично изпитване на избрани места,
за да се проверят резултатите. Записите от радиографичните и ултразвуковите
изпитвания се съхраняват.

16.3.6

16.3.5.5 Правилата за изпитване на мембранни танкове са същите като приложимите
правила за изпитване, изброени в 16.3.3.

16.3.5.4 Програмата за осигуряване на качеството/контрол на качеството (QA/QC)
осигурява постоянното съответствие на производствените заварки, както е определено
в ръководството за качество (QM) на производителя на материала.

16.3.5.3 За автономни танкове тип C и съдовете под налягане се изискват напречни
изпитвания на якост на заваряване в допълнение към изпитванията, изброени в
16.3.5.2. Изпитванията на опън отговарят на правило 16.3.3.5.

16.3.5.2 Производствените изпитвания за автономни танкове от типове A и B включват
изпитвания на огъване и, когато това се изисква за изпитванията на процедурата, един
комплект от три изпитвания на пробни тела с V-образен надрез по Шарпи.
Изпитванията се провеждат за всеки 50 м заварка. Изпитванията пробни тела с Vобразен надрез по Шарпи се извършват с образци, чиито надрез алтернативно се
намира в центъра на заварката и в зоната с топлинно въздействие (най-критичното
място се основава на резултатите от квалификацията на процедурата). За аустенитна
неръждаема стомана всички надрези са в центъра на заварката.

изпитвания за производство на типа, които се изискват за първичните танкове, с
изключение на това, че броят на изпитванията може да бъде намален със съгласието
на Администрацията. За горивните танкове или допълнителните прегради могат да се
изискват изпитвания, различни от посочените в 16.3.5.2 – 16.3.5.5.

ДЪРЖАВЕН

16.3.3.6 Процедурните изпитвания на ъгловите заварки са в съответствие с признатите
стандарти. В този случай консумативите се подбират така, че да показват
задоволителни свойства на удар.

изпитвания на опън: якостта на опън на напречното заваряване не
трябва да бъде по-малка от определената минимална якост на опън за
съответните базови материали. За алуминиеви сплави се прави
позоваване на 6.4.12.1.1.3 по отношение на правилата за якост на
заварените метали при несъответстващи заварки (когато завареният
метал е с по-ниска якост на опън от базовия метал). Във всички случаи
местоположението на разрушаването се записва за информация;

.1

16.3.3.5 Всяко изпитване отговаря на следното:

.5

.4

БРОЙ 40
С Т Р. 6 3

всички челно заварени кръстосващи се съединения и наймалко 10% от пълната дължина на челното заваряване на
избрани равномерно разпределени места;

подсилващи пръстени около отворите, дюзите и т.н., по цялата им
дължина.

както се изисква от Администрацията във всеки отделен случай.

Общи положения

16.4.1

Автономен танк

Допълнителни прегради

120

Автономни танкове тип B

119

16.5.3

Автономните танкове от тип B се подлагат на изпитване на хидростатично или

Мембранни танкове

Програмата за осигуряване на качеството/контрол на качеството (QA/QC) гарантира

16.4.4

Автономни танкове тип А
Всички автономни танкове от тип А се подлагат на изпитване на хидростатично или
хидропневматично налягане. Това изпитване се провежда така, че напреженията да
съответстват, доколкото е възможно, на проектните напрежения и налягането в горната
част на танка да съответства най-малко на MARVS. Когато се провежда
хидропневматично изпитване, условията симулират, доколкото е възможно, проектното
натоварване на танка и на неговата опорна конструкция, включително динамичните
компоненти, като същевременно се избягват нивата на напрежение, които биха могли
да причинят трайна деформация.

16.5.2

16.5.1.8 Съоръженията за подгряване, ако са монтирани в съответствие с 6.4.13.1.1.3 и
6.4.13.1.1.4, се изпитват за необходимата топлинна мощност и разпределение на
топлината.

16.5.1.7 Системата за ограничаване на гориво се проверява за студени места по
време на или непосредствено след първото бункероване с LNG, когато са достигнати
постоянни топлинни условия. Проверката на целостта на термоизолационните
повърхности, които не могат да бъдат визуално проверени, се извършва в
съответствие с изискванията на Администрацията.

16.5.1.6 Цялостната ефективност на системата за ограничаване на горивото се
проверява за съответствие с проектните параметри по време на първото бункероване с
LNG, когато са достигнати постоянни топлинни условия на горивото от втечнен газ, в
съответствие
с
изискванията
на
Администрацията.
Документацията
за
експлоатационните характеристики на компонентите и оборудването, които са от
съществено значение за проверката на проектните параметри, се поддържа на борда и
е на разположение на Администрацията.

16.5.1.5 Администрацията може да изиска за кораби, оборудвани с нови автономни
танкове тип В или танкове, проектирани съгласно 6.4.4, най-малко един прототип на
танк и неговата опора да бъдат оборудвани с тензодатчици или друго подходящо
оборудване за потвърждаване на стойностите на напрежението по време на
изпитването, изисквано в 16.5.1.1. Подобна апаратура може да се изисква за автономни
танкове тип С, в зависимост от тяхната конфигурация и разположението на техните
опори и приспособления.

16.5.1.4 Правилата по отношение на инспекцията на допълнителните прегради се
определят от Администрацията във всеки отделен случай, като се отчита достъпността
на преградата (вж. 6.4.4).

16.5.1.3 Изпитва се газонепроницаемостта на системата за ограничаване на горивото
по отношение на точка 6.3.3.

16.5.1.2 Всички танкове се подлагат на изпитване за якост, което може да се извърши
в комбинация с изпитването под налягане, посочено в 16.5.1.1.

ВЕСТНИК

По време на конструирането правилата за изпитване и проверка на допълнителните
прегради се одобряват или приемат от Администрацията (вж. 6.4.4.5 и 6.4.4.6).

16.4.3

За танкове от тип С и танкове от тип В, изградени предимно от тела на оборотите,
допустимите отклонения, свързани с производството, като например закръгление,
отклонения от действителната форма, подравняване на заварените съединения и
изтъняване на листовия материал с различна дебелина, съответстват на признатите
стандарти. Допустимите отклонения се отнасят и до анализа на надлъжното огъване,
посочен в 6.4.15.2.3.1 и 6.4.15.3.3.2.

16.4.2

Проверката и изпитването без разрушаване на заварките са в съответствие с
правилата в 16.3.5 и 16.3.6. Когато при проектирането се допускат по-високи стандарти
или допустими отклонения, те също се спазват.

Други правила за конструкция от метални материали

16.4

Изпитвания и проверки по време на конструирането

16.5.1

16.5.1.1 Всички танкове за втечнено газово гориво и технологични съдове под налягане
се подлагат на изпитване на хидростатично или хидропневматично налягане в
съответствие с 16.5.2 – 16.5.5, както е приложимо за типа танк.

Изпитване

16.5

постоянното съответствие на квалификацията на заваръчната процедура,
подробностите за проектирането, материалите, конструкцията, проверката и
изпитването на производството на компоненти. Тези стандарти и процедури се
разработват по време на програмата за изпитване на прототипи.

ДЪРЖАВЕН

16.3.6.7 Допълнителната преграда се изпитва без разрушаване за вътрешни дефекти,
както се счита за необходимо. Когато външната обшивка на корпуса е част от
допълнителната преграда, всички изпъкнали ребра и пресичанията на всички ребра и
шевове в страничната обшивка се изпитват чрез радиографично изпитване.

16.3.6.6 Проверката на тръбопроводите се извършва в съответствие с правилата на
глава 7.

16.3.6.5 Програмата за осигуряване на качеството/контрол на качеството (QA/QC)
осигурява непрекъснатото съответствие на безразрушителното изпитване на заварки,
както е определено в ръководството за качество (QM) на производителя на материала.

.3

Ултразвуково изпитване:

.2

Безразрушително изпитване за откриване на повърхностни пукнатини:

.1

Радиографично изпитване:

.2 Частично безразрушително изпитване, посочено в 6.4.15.3.2.1.3:

Като алтернатива, ултразвуковото изпитване, описано в 16.3.6.1, може
да бъде прието като частичен заместител на радиографичното
изпитване. Освен това Администрацията може да изиска пълно
ултразвуково изпитване на заваръчните пръстени около отворите,
дюзите и т.н.

.3 подсилващи пръстени около отворите, дюзите и т.н., по цялата им
дължина.

С Т Р. 6 4
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Автономни танкове тип C и други съдове под налягане

В допълнение, максималното първично мембранно напрежение или
максималното напрежение на огъване в основните елементи при
условията на изпитване не надвишава 90% от границата на
провлачване на материала (както е произведен) при температурата на
изпитване. За да се гарантира, че това условие е изпълнено, когато
изчисленията показват, че това напрежение надвишава 75% от
границата на провлачване, изпитването на първия от поредица
идентични танкове се наблюдава чрез използване на тензодатчици
или друго подходящо оборудване.

.2

Мембранни танкове

Тръбните тунели и другите помещения, които обикновено не съдържат
течност, не е необходимо да се подлагат на хидростатично изпитване.

.3

Общи положения

Топлинна обработка след заваряване

Безразрушително изпитване

.2

.1
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Когато такива челно заварени съединения на тръбни секции се
извършват чрез автоматични процедури за заваряване, одобрени от
Администрацията, тогава може да се постигне постепенно намаляване
на обхвата на радиографичната или ултразвуковата проверка, но в

.5 дебелина на стената, по-голяма от 10 мм.

.4 вътрешни диаметри над 75 мм; или

.3 тръби за подаване на газ в машинни отделения, защитени с ESD;
или

.2 проектно налягане, по-голямо от 1,0 MPa; или

100% радиографична или ултразвукова проверка на челно заварени
връзки за тръбопроводните системи с:
.1 проектни температури, по-ниски от минус 10°C; или

В допълнение към нормалния контрол преди и по време на заваряването и визуалната
проверка на готовите заварки, съобразно необходимото за доказване, че заваряването
е извършено правилно и в съответствие с правилата в настоящия параграф, се
изискват следните изпитвания:

16.6.3

Топлинна обработка след заваряване се изисква за всички челни заварки на тръби,
изработени от въглеродна, въглеродно-манганова и нисколегирана стомана.
Администрацията може да отмени правилата за освобождаване от термично
напрежение на тръби с дебелина на стената по-малка от 10 мм по отношение на
проектната температура и налягане на съответната тръбна система.

16.6.2

Заваряването се извършва в съответствие с 16.3.

16.6.1

ВЕСТНИК
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16.5.5.1 Изпитване на проектната разработка
16.5.5.1.1 Изпитване на проектната разработка, изисквано в 6.4.15.4.1.2, включва серия
от аналитични и физични модели както на основните, така и на допълнителните
прегради, включително ъглите и съединенията, изпитвани, за да се провери дали ще
издържат на очакваните комбинирани натоварвания поради статични, динамични и
термични натоварвания при всички нива на пълнене. Това ще доведе до изграждането
на прототипен мащабиран модел на цялостната система за ограничаване на втечнено
газово гориво. Условията на изпитване, разглеждани в аналитичния и физическия
модел, представляват най-екстремните работни състояния, които системата за

16.5.5

16.5.4.7 Пневматичните изпитвания на съдове под налягане, различни от танкове за
втечнено газово гориво, се разглеждат за всеки отделен случай. Такова изпитване се
разрешава само за съдовете, проектирани или поддържани така, че да не могат да
бъдат безопасно пълни с вода, или за съдовете, които не могат да бъдат изсушени и
използвани в услуга, при която не се допускат следи от изпитваната среда.

16.5.4.6 След завършване и сглобяване всеки съд под налягане и свързаните с него
приспособления се подлагат на подходящо изпитване за якост, което може да се
извърши в комбинация с изпитването под налягане, посочено в 16.5.4.1 или 16.5.4.4,
според случая.

16.5.4.5 Специално внимание може да се обърне на изпитването на танкове, в които се
използват по-високи допустими напрежения, в зависимост от работната температура.
Правилото в 16.5.4.1 обаче е изцяло спазено.

Всички придържащи конструкции, поддържащи мембраната, се
изпитват за якост преди монтирането на системата за ограничаване на
втечнено газово гориво.

.2

16.6
Заваряване, топлинна обработка след заваряване и безразрушително
изпитване

В корабите, оборудвани с мембранни системи за ограничаване на
втечнено газово гориво, всички танкове и други помещения, които
обикновено съдържат течност и са в близост до корпусната
конструкция, поддържаща мембраната, се подлагат на хидростатично
изпитване.

.1

16.5.5.2 Изпитване

16.5.5.1.2 Характеристиките на умора на мембранните материали и представителните
заварени или свързани съединения в мембраните се определят чрез изпитвания.
Крайната якост и показателите на умора на съоръженията за закрепване на
термоизолационната система към конструкцията на корпуса се определят чрез анализи
или изпитвания.

ограничаване на втечнено газово гориво вероятно ще срещне през целия си живот.
Предложените критерии за приемане за периодично изпитване на допълнителни
прегради, изисквани в 6.4.4, могат да се основават на резултатите от изпитването,
проведено върху прототипния мащабиран модел.

ДЪРЖАВЕН

16.5.4.4 Когато е необходимо за съдове под налягане за втечнено газово гориво, може
да се проведе хидропневматично изпитване при условията, предписани в 16.5.4.1 –
16.5.4.3.

16.5.4.3 Налягането се поддържа в продължение на 2 часа на 25 мм дебелина, но в
никакъв случай по-малко от 2 часа.

16.5.4.2 Температурата на водата, използвана за изпитването, е най-малко 30°C над
температура на нулева пластичност на прехода на материала при производството му.

16.5.4.1 Всеки съд под налягане се подлага на хидростатично изпитване при налягане,
измерено в горната част на танковете, не по-малко от 1,5 PO. В никакъв случай по
време на изпитването под налягане изчисленото първично мембранно напрежение във
всяка точка не трябва да надвишава 90% от напрежението при границата на
провлачване на материала при температурата на изпитването. За да се гарантира, че
това условие е изпълнено, когато изчисленията показват, че това напрежение ще
надвиши 0,75 пъти границата на провлачване, изпитването на първия от поредица
идентични танкове се наблюдава чрез използване на тензодатчици или друго
подходящо оборудване в съдове под налягане, различни от обикновени цилиндрични и
сферични съдове под налягане.

16.5.4

Изпитването се провежда съгласно изискванията на 16.5.2 за
автономни танкове от тип А.

.1

хидропневматично налягане, както следва:

БРОЙ 40
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Изпитване на типа на тръбните компоненти

Компонентите под налягане се изпитват до най-малко 1,5 пъти
проектното налягане.

За аварийни спирателни клапани с материали с температура на топене
по-ниска от 925°C, изпитването на типа включва изпитване на
температурата на възпламеняване в съответствие със стандарт, наймалкото еквивалентен на тези, приемливи за Организацията.

.3

.4

Провежда се изпитване на налягането върху тип дилатационна фуга,
окомплектована с всички принадлежности, като фланци, опори и
шарнири, при минималната проектна температура и два пъти
проектното налягане при условията на крайно изместване,
препоръчани от производителя, без трайна деформация.

.2

U = обем на запълване при ниво на работния сигнал (м3);

където:
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16.7.3.7 Времето за затваряне на клапана, посочено в 8.5.8 и 15.4.2.2 (т.е. времето от
началото на сигнала за изключване до пълното затваряне на клапана) не е по-голямо
от:

16.7.3.6 Клапаните за аварийно спиране в тръбопроводните системи за втечнен газ се
затварят изцяло и плавно в рамките на 30 сек от задействането. Информацията за
времето за затваряне на клапаните и техните работни характеристики е на
разположение на борда, а времето за затваряне може да се проверява и повтаря.

16.7.3.5 Всички тръбопроводни системи, включително клапаните, фитингите и
свързаното с тях оборудване за обработка на гориво или пари, се изпитват при
нормални експлоатационни условия не по-късно от първата бункеровъчна операция, в
съответствие с изискванията на Администрацията.

16.7.3.4 При двустенни тръбопроводни системи за гориво външната тръба или канал
също се подлага на изпитване на налягането, за да се докаже, че може да издържи на
очакваното максимално налягане при скъсване на тръбата.

16.7.3.3 След сглобяването на борда всяка тръбопроводна система за гориво се
подлага на изпитване за течове с използване на въздух или друга подходяща среда
под налягане в зависимост от прилагания метод за откриване на течове.

16.7.3.2 След сглобяването всички горивни тръбопроводи се подлагат на изпитване за
якост с подходяща течност. Изпитвателното налягане трябва да бъде най-малко 1,5
пъти проектното налягане за тръбопроводните линии за течности и 1,5 пъти
максималното работно налягане на системата за тръбопроводните линии за пари.
Когато тръбопроводните системи или части от системи са изцяло произведени и
оборудвани с всички фитинги, изпитването може да се проведе преди монтажа на
борда на кораба. Заварените съединения на борда се изпитват до най-малко 1,5 пъти
проектното налягане.

ВЕСТНИК
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Елементите на силфоните, които не са предварително компресирани,
но са аксиално ограничени, се изпитват при налягане, не по-малко от
пет
пъти
от
проектното
налягане
без
разрушаване.
Продължителността на изпитването не е по-малка от пет минути.

.1

Следните типови изпитвания се извършват за всеки тип разширителни силфони,
предназначени за използване по тръбопроводи за гориво извън горивния танк, както е
счетено за приемливо в 7.3.6.4.3.1.3, и когато това се изисква от Администрацията, за
тези, инсталирани в горивните танкове:

Разширителни силфони

Дебитът или капацитетът се сертифицират съгласно признат стандарт
за всеки размер и тип клапан.

.2

Правила за изпитване на системата

Изпитване за циклична умора (деформация на кораба, корабни
ускорения и вибрации на тръбите) се провежда върху пълна
дилатационна фуга, без вътрешно налягане, като се симулира
движението на силфоните, съответстващо на компенсирана дължина
на тръбата, в продължение на най-малко 2 000 000 цикъла при честота
не по-висока от 5 Hz. Това изпитване се изисква само когато поради
разположението на тръбопроводите деформационните натоварвания
на кораба действително се изпитват.

Провежда се циклично изпитване (термични движения) на пълна
дилатационна фуга, която издържа най-малко толкова цикъла при
условията на налягане, температура, осово движение, въртеливо
движение и напречно движение, колкото при действителна
експлоатация. Допуска се изпитване при околна температура, когато
това изпитване е поне толкова тежко, колкото изпитването при
работната температура.

16.7.3.1 Правилата за изпитване в този раздел се прилагат за тръбопроводи за гориво
в и извън горивните танкове. Администрацията обаче може да приеме облекчаване на
тези правила за тръбопроводите във вътрешността на танковете за гориво и
тръбопроводите с отворени краища.

16.7.3

.4

.3

ДЪРЖАВЕН

16.7.2

Всеки размер и тип клапан се подлага на изпитване за затягане на
седлото за целия диапазон от работни налягания и температури, на
интервали, до номиналното проектно налягане на клапана.
Допустимите нива на течове са в съответствие с изискванията на
Администрацията. По време на изпитването се проверява
задоволителното функциониране на клапана.

.1

Всеки тип тръбен компонент, предназначен за използване при работна температура
под -55°C, се подлага на следните типови изпитвания:

Клапани

Правила за изпитване

16.7.1

За други челно заварени съединения на тръби, които не са обхванати
от
16.6.3.1
и
16.6.3.3,
в
зависимост
от
обслужването,
местоположението
и
материалите
се
извършва
точкова
радиографична или ултразвукова проверка или други изпитвания без
разрушаване. По принцип най-малко 10% от челно заварените
съединения на тръбите се подлагат на радиографична или
ултразвукова проверка.

.4

16.7

Правилото за радиографична или ултразвукова проверка може да
бъде намалено до 10% за челно заварени съединения във външната
тръба на двустенните горивопроводи.

.3

никакъв случай до по-малко от 10% от всяко съединение. Ако се
открият дефекти, обхватът на изследването се увеличава до 100% и
включва проверка на вече приетите заварки. Това одобрение може да
бъде издадено само ако са налице добре документирани процедури и
записи за осигуряване на качеството, за да се оцени способността на
производителя последователно да произвежда задоволителни
заварки.

С Т Р. 6 6
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УЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

прегледи, че назначените морски лица са обучени да изпълняват
възложените им задължения по време на снабдяването с гориво и
реагирането при непредвидени ситуации.

.5

Цел

18.1

Функционални изисквания

на борда трябва да има процедури и информация за техническо
обслужване за всички свързани с природния газ инсталации;

.2

Задължения

Правила за бункеровъчните операции

да попълни и подпише контролния списък за безопасност на бункера.

да договори писмено процедурата за прехвърляне, включително
охлаждане, и ако е необходимо, запълване с газ; максимална скорост
на прехвърляне на всички етапи и обем, които трябва да бъде
прехвърлен;
да договори писмено предприемане на действия в извънредни

Преглед на системите за управление, автоматизация и безопасност

системи за управление, сигнализация и безопасност на температурата и
налягането в бункера;
системни ограничения, скорост на охлаждане и максимални температури
за танкове за съхранение на гориво преди бункероване, включително
минимални температури на горивото, максимални налягания в танковете,
скорости на прехвърляне, граници на пълнене и ограничения за
разплискване;
експлоатация на системи за инертен газ;

.2
.3

.4
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цялостна експлоатация на кораба от сухия док до сухия док,
включително процедури за охлаждане и загряване на системата,
бункероване и, когато е целесъобразно, разтоварване, вземане на
проби, инертиране и освобождаване на газ;

.1

18.4.2.1 Ръководството за работа с гориво, изисквано съгласно 18.2.3, включва, но не
се ограничава до:

18.4.2

18.4.1.2 След приключване на бункеровъчните операции PIC на кораба получава и
подписва разписка за доставено гориво, съдържаща най-малко информацията,
посочена в приложението към част С-1, попълнена и подписана от PIC на източника на
бункероване.

.3

.2
ситуации; и

.1

18.4.1.1 Преди да започне каквато и да е бункеровъчна операция, капитанът на
приемащия кораб или негов представител и представителят на източника на
бункероване (лица, които отговарят за това, PIC) трябва:

18.4.1

18.4

18.3.3 Процедурите и информацията включват техническото обслужване на
електрическо оборудване, което е инсталирано в опасни за експлозия пространства и
зони. Проверката и техническо обслужване на електрическите инсталации в опасните
за експлозия пространства се извършват в съответствие с признат стандарт.

18.3.2 Прегледът в експлоатация, техническото обслужване и изпитването на
системата за ограничаване на горивото трябва да се извършват в съответствие с плана
за проверка/преглед, изискван съгласно точка 6.4.1.8.

ВЕСТНИК
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копие от Кодекса или от националните разпоредби, включващи
разпоредбите на Кодекса, трябва да се намира на борда на всеки
кораб, обхванат от Кодекса;

.1

Настоящата глава се отнася до функционалните изисквания в точки 3.2.1–3.2.3, 3.2.9,
3.2.11,3.2.15, 3.2.16 и 3.2.17. По-специално се прилага следното:

18.2

Целта на настоящата глава е да се гарантира, че оперативните процедури за товарене,
съхранение, експлоатация, поддръжка и проверка на системи за газ или горива с ниска
температура на възпламеняване свеждат до минимум риска за персонала, кораба и
околната среда, както и са в съответствие с практиките за кораб, използващ
конвенционално нефтено гориво, като същевременно се отчита естеството на течното
или газообразното гориво.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

18

Системата за реагиране и безопасност при опасности и управление на аварии се
преглежда и изпитва.

Правила за техническо обслужване

корабът трябва да е снабден с оперативни процедури, включително
подходящо подробно ръководство за боравене с гориво, така че
обученият персонал да може безопасно да експлоатира системите за
бункероване, съхранение и прехвърляне на гориво; и
корабът трябва да разполага с подходящи аварийни процедури.

18.3.1 Процедурите за техническо обслужване и ремонт включват съображения по
отношение на местоположението на танковете и прилежащите пространства (вж. глава
5).

18.3

.4

.3

ДЪРЖАВЕН

Тренировките, свързани с газ, могат да бъдат включени в периодични учения,
изисквани от SOLAS.

реагиране при потенциални непредвидени обстоятелства;

изпитвания на оборудване, предназначено за реагиране при извънредни
ситуации; и

.4

преглед на процедурите за снабдяване с гориво въз основа на
ръководството за работа с гориво, изискван съгласно 18.2.3;

симулационни учения;

.3

.2

.1

Такива учения, свързани с газ, биха могли да включват например:

Учения и тренировки за извънредни ситуации се провеждат на редовни интервали.

17

Гориво в контекста на правилата в тази част означава природен газ в неговото
втечнено или газообразно състояние.

ЧАСТ C-1

Скоростта на бункероване се регулира, за да се ограничи налягането на
пренапрежение при затварянето на клапана до приемливо ниво, като се вземат
предвид маркуча или рамото за бункероване, кораба и системите от брегови
тръбопроводи, когато е приложимо.

5 секунди, в зависимост от това коя от стойностите е по-малка.

BR = максимална скорост на бункероване, договорена между кораба и бреговото
съоръжение (м3/ч); или

БРОЙ 40
С Т Р. 6 7

специфични свойства на горивото и специално оборудване,
необходимо за безопасното боравене с конкретното гориво;

експлоатация на стационарни и преносими детектори за газ и техническо
обслужване на оборудването;

системи за аварийно спиране и аварийно освобождаване, ако има такива;
и

описание на процедурните действия, които трябва да се предприемат
в извънредни ситуации, като изтичане, пожар или потенциална
стратификация на горивата, водещи до преобръщане.

.6

.7

.8

.9

Проверка преди бункероване

действие на фиксирано оборудване за откриване на газ и пожар;

действие на преносимо оборудване за откриване на газ;

действие на клапаните с дистанционно управление; и

проверка на маркучите и съединенията.

.2

.3

.4

.5

Комуникации между кораба и източниците за бункероване

ниво

на

безопасност,

Правила за влизане в затворено пространство

Правила за инертност и обезвъздушаване на горивните системи

18.7.1 Работата при високи температури в близост до танкове за гориво,
тръбопроводи за гориво и изолационни системи, които могат да бъдат запалими,
замърсени с въглеводороди или които могат да отделят токсични изпарения като

128
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18.7
Правила за работа при високи температури по или в близост до горивни
системи

18.6.2 Процедурите за инертиране и обезвъздушаване на горивните системи
гарантират, че въздухът не се въвежда в тръбопроводи или танкове, съдържащи газова
атмосфера, и че газът не се въвежда във въздуха, съдържащ се в заграждения или
помещения в близост до горивните системи.

18.6.1 Основната цел при инертирането и обезвъздушаването на горивните системи е
да се предотврати образуването на запалима атмосфера във, в близост до или около
тръбопроводите на горивната система, танковете, оборудването и прилежащите
пространства.

18.6

18.5.2 Персоналът, влизащ в което и да е пространство, определено като опасна
зона, не трябва да въвежда никакъв потенциален източник на запалване в
пространството, освен ако не е сертифициран като безопасен и не се поддържа в това
състояние.

18.5.1 При нормални експлоатационни обстоятелства персоналът не трябва да влиза
в горивни танкове, трюмни помещения за съхранение на гориво, празни пространства,
пространства за свързване на танкове или други затворени пространства, където може
да се натрупва газове или запалими пари, освен ако съдържанието на газ в
атмосферата в такова пространство не се определя с помощта на стационарно или
преносимо оборудване, за да се осигури кислородна достатъчност и липса на
експлозивна атмосфера.

18.5

18.4.6.4 За танкове, които не са постоянно монтирани на кораба, свързването на
всички необходими системи на танка (тръбопроводи, уреди за управление, система за
безопасност, система за освобождаване и т.н.) към горивната система на кораба е част
от процеса на „бункероване“ и трябва да бъде завършено преди корабът да отпътува
от източника за бункероване. Не се разрешава свързването и разкачването на
преносимите танкове по време на пътуване или маневриране.

18.4.6.3 Когато бункероването се извършва чрез инсталиране на преносими танкове,
процедурата трябва да осигурява еквивалентно ниво на безопасност както при
интегрираните танкове и системи за гориво. Преносимите танкове се пълнят преди
натоварването на борда на кораба и се обезопасяват правилно преди свързването към
горивната система.

18.4.6.2 По време на операцията по прехвърляне персоналът в зоната на
бункеровъчния колектор се ограничава само до необходимия персонал. Целият
персонал, ангажиран със задължения или работещ в близост до операциите, трябва да
носи подходящи лични предпазни средства (PPE). Неспазването на необходимите
условия за прехвърляне трябва да води до спиране на операциите и прехвърлянето не
трябва да се възобновява, докато не бъдат изпълнени всички необходими условия.

Маркучите, преносните рамена, тръбопроводите и фитингите, осигурени от
доставящото съоръжение, използвани за бункероване, трябва да бъдат електрически

Електрическо свързване

осигуряват

ВЕСТНИК

18.4.5

18.4.4.4 Връзката кораб-бряг (SSL) или еквивалентни средства с източник за
бункероване, осигуряващи автоматична ESD комуникация, е съвместима с приемащия
кораб и системата за ESD на доставящото съоръжение.

18.4.4.3 PIC имат пряка и незабавна връзка с целия персонал, участващ в операцията
по бункероване.

18.4.4.2 Комуникационните устройства, използвани при бункероване, трябва да
отговарят на признатите стандарти за такива устройства, приемливи за
Администрацията.

18.4.4.1 Комуникациите между PIC на кораба и PIC на източника за бункероване се
поддържат по всяко време при операцията по бункероване. В случай че комуникациите
не могат да бъдат поддържани, бункероването не трябва да спира и да се
възобновява, докато комуникациите не бъдат възстановени.

18.4.4

Условия за прехвърляне

да

18.4.6.1 В точките за достъп до бункеровъчната зона се поставят предупредителни
знаци, в които се изброяват противопожарните мерки за безопасност по време на
прехвърлянето на гориво.

18.4.6

непрекъснати, подходящо изолирани и
съответстващо на признатите стандарти.

ДЪРЖАВЕН

18.4.3.2 Документацията за успешна проверка се посочва от взаимно съгласувания и
изпълнен контролен списък за безопасност при бункероване, подписан от двата PIC.

всички комуникационни методи, включително връзка кораб-бряг (SSL), ако
има такава;

.1

18.4.3.1 Преди да се извършат операциите по бункероване, се извършва проверка
преди бункероване, включваща поне следното, и се документира в контролния списък
за безопасност на бункера:

18.4.3

18.4.2.2 Схемата/диаграмата на тръбопроводите и контролно-измервателните
прибори (P&ID) на горивната система се размножава и закрепва трайно в пункта за
управление на бункера на кораба и в бункеровъчната станция.

противопожарни и аварийни процедури: експлоатация и техническо
обслужване на противопожарни системи и използване на
пожарогасителни агенти;

.5

С Т Р. 6 8
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4.

3

°C

MPa (абс.)

Налягане в танка(танковете) за
съхранение

% (kg/kg)

% (kg/kg)

% (kg/kg)

% (kg/kg)

% (kg/kg)

% (kg/kg)

% (kg/kg)

% (kg/kg)

% (kg/kg)

Етан, C2H6

Пропан, C3H8

Изобутан, i C4HI0

N-бутан, n C4HI0

Пентан, C5HI2

Хексан; C6HI4

Хептан; C7HI6

Азот, N2

Сяра, S

Получател: __________________________
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Подпис:____________Място/Пристанище _____________ дата:______________

Име на компанията доставчик, данни за контакт: _____________________

Подпис(и):

Нетна доставка на течност:__________________________GJ

Нето общо доставено:_____________ t, _______MJ _____________________m3

незначително<5ppm сероводород, водород, амоняк, хлор, флуор, вода

% (kg/kg)

Метан, CH4

Състав на LNG

°C

Температура на LNG в
танка(танковете) за съхранение

MPa (абс.)

Налягане

Температура на LNG при доставяне

kg/m

Плътност

3

MJ/m

MJ/kg

Индекси на Вобе Ws / Wi

Горна (топлина) калорична стойност

—

MJ/kg

Долна (топлина) калорична
стойност

Метаново число

Свойства на LNG

ММО №:

Цел

19.1

ЧАСТ D

Функционални изисквания

2750

130

Компаниите гарантират, че морските лица на борда на кораби, използващи газове или
други горива с ниска температура на възпламеняване, са преминали обучение за
придобиване на способностите, подходящи за длъжността, която ще заемат, и
задълженията и отговорностите, които ще поемат, като се вземат предвид
разпоредбите

19.2

Целта на настоящата глава е да гарантира, че морските лица на борда на корабите, за
които се прилага настоящият Кодекс, са подходящо квалифицирани, обучени и
притежават нужния опит.

ОБУЧЕНИЕ

19

ДЪРЖАВЕН

3.

2.

1.

Дата на доставката:

НАИМЕНОВАНИЕ НА КОРАБА:

РАЗПИСКА ЗА ДОСТАВКА НА LNG-БУНКЕР
LNG КАТО ГОРИВО ЗА

ПРИЛОЖЕНИЕ

продукт на горенето, се извършва само след като зоната е обезопасена и е доказано,
че е безопасна за работа при високи температури, и след като са получени всички
одобрения.

БРОЙ 40
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 9

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
НАРЕДБА № 8
от 27 април 2021 г.

за капита ловите буфери, комбинираното
изискване за буфер, ограниченията върху
разпределенията и препоръката за допълнителен собствен капитал
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
видовете капиталови буфери и условията и
редът за тяхното формиране и актуализиране,
както и комбинираното изискване за буфер.
(2) С наредбата се определят и:
1. ограниченията за изплащането на дивиденти или на лихви във връзка със собствения
капитал;
2. условията за задължителното покриване на загуби от страна на акционерите и
държателите на инструменти на собствения
капитал на банката преди покриването на
загуби посредством използването на други
източници;
3. другите ограничения, които банките
спазват при установено неизпълнение или
за предотвратяване на неизпълнението на
изискванията за капиталови буфери;
4. ограниченията, приложими при установено неизпълнение или за предотвратяване
на неизпълнение на изискването за буфер на
отношението на ливъридж;
5. редът и условията за прилагане на препоръката за допълнителен собствен капитал.
Видове капиталови буфери и комбинирано
изискване за буфер
Чл. 2. (1) Капиталовите буфери са:
1. предпазен капиталов буфер;
2. специфичен за всяка банка антицикличен
капиталов буфер;
3. буфер за глобална системно значима
институция („ГСЗИ“);
4. буфер за друга системно значима институция („ДСЗИ“);
5. буфер за системен риск.
(2) Буферите по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 се прилагат на индивидуална и на консолидирана
основа в съответствие с част първа, дял
втори от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни
2013 г. относно пруденциалните изисквания
за кредитните институции и инвестиционните
посредници и за изменение на Регламент (ЕС)
№ 648/2012 (ОВ, L176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 575/2013“,
а буферът по ал. 1, т. 3 се прилага само на
консолидирана основа.

ВЕСТНИК

БРОЙ 40

(3) Комбинирано изискване за буфер е общият размер на базовия собствен капитал от
първи ред, който е необходим за покриване на
изискването за предпазния капиталов буфер,
допълнен със съответно приложимите буфери
по ал. 1, т. 2 – 5.
(4) Когато банка не изпълнява изискванията за поддържане на комбинирано изискване
за буфер, за нея се прилагат ограниченията
по чл. 17.
Г л а в а

в т о р а

ПРЕДПАЗЕН К АПИТАЛОВ БУФЕР
Чл. 3. В допълнение към базовия собствен
капитал от първи ред, който се поддържа за
изпълнение на капиталовите изисквания по
чл. 92, параграф 1, букви „а“ – „в“ от Регламент
(ЕС) № 575/2013, банките поддържат предпазен
капиталов буфер от базов собствен капитал
от първи ред, равняващ се на 2,5 % от общата
сума на тяхната обща рискова експозиция.
Г л а в а

т р е т а

СПЕЦИФИЧЕН ЗА ИНСТИТУЦИЯТА АНТИЦИКЛИЧЕН К АПИТАЛОВ БУФЕР
Общо изискване
Чл. 4. Всяка банка поддържа специфичен за
нея антицикличен капиталов буфер от базов
собствен капитал от първи ред, равняващ се
на общата сума на рисковата є експозиция,
умножена по среднопретеглената стойност на
нивата на антицикличния буфер, изчислена
по начина, предвиден в чл. 6, ал. 3.
Определяне на нивото на антицикличния буфер
Ч л. 5. (1) Бъ лгарската народна банка
изчислява на всяко тримесечие нивото на
референтния индикатор, подпомагащ преценката относно уместността на нивото на
антицикличния буфер в съответствие с ал. 3.
(2) Референ т н и я т и н д и кат ор о т разя ва
кредитния цикъл и рисковете, породени от
прекомерен кредитен растеж в страната, и
отчита особеностите на националната икономика. Индикаторът се базира на отклонението
от дългосрочния тренд на съотношението на
кредитите към брутния вътрешен продукт
(БВП), като се отчитат:
1. показателят за растежа на нивата на
кредитиране в Република България, и поспециално показателят, отразяващ промените в съотношението между предоставените
кредити и БВП;
2. общите насоки на Европейския съвет
за системен риск (ЕССР) за измерване и изчисляване на отклонението от дългосрочния
тренд на съотношението на кредитите към
БВП и за изготвяне на индикаторите за изчисляване на буфера.
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(3) Българската народна банка извършва
оценка и при необходимост променя на тримесечна основа нивото на антицикличния
буфер за банките в страната, като отчита:
1. референтния индикатор, изготвен в съответствие с ал. 2;
2. принципите на ЕССР относно преценката за подходящото ниво на антицикличния
буфер, насоките по отношение на променливи
параметри, които показват натрупването на
системни рискове, включително количествените критерии, които показват, че буферът
следва да бъде запазен, променен или прилагането му да бъде изцяло прекратено, както
и други препоръки на ЕССР за определяне
на нивото на буфера;
3. други променливи параметри, които БНБ
е преценила, че са подходящи за отразяване
на цикличния системен риск.
(4) Българската народна банка определя
нивото на антицикличния буфер, приложим
към кредитни рискови експозиции в Република
България като процент между 0 % и 2,5 % от
общата сума на тези експозиции, калибриран на интервали, кратни на 0,25 процентни
пункта. Въз основа на оценката по ал. 3 БНБ
може да определи ниво на антицикличния
буфер над 2,5 % от общата сума на рисковите
експозиции.
(5) Когато БНБ определи за първи път ниво
на антицикличния буфер, различно от нула,
или когато го увеличава, посочва и датата, от
която всяка банка прилага увеличения буфер.
Тази дата е не по-късно от 12 месеца след
оповестяването на увеличения буфер съгласно
ал. 7. Ако тази дата е преди изтичането на
12-месечния срок, БНБ обосновава това със
съответните извънредни обстоятелства.
(6) Ако БНБ намали съществуващото ниво
на антицикличния буфер, тя определя и период, през който не се очаква повишаване на
буфера. Този период не е обвързващ за БНБ.
(7) Българската народна банка оповестява на официалната си страница в интернет
определеното за тримесечието ниво на антицикличния буфер. Оповестяването включва
най-малко следните данни:
1. приложимото ниво на антицикличния
буфер;
2. съответното съотношение на кредитите
към БВП, както и неговото отклонение от
дългосрочния тренд;
3. референтния индикатор, изчислен в
съответствие с ал. 1;
4. обосновка за нивото на буфера;
5. при увеличаване на нивото на буфера – датата, от която банките прилагат увеличеното ниво на буфера при изчисляването
на специфичния за всяка банка размер на
антицикличния капиталов буфер;
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6. когато датата по т. 5 е преди изтичане
на 12 месеца след датата на оповестяването
съгласно тази алинея – позоваване на извънредните обстоятелства, които оправдават този
по-кратък срок за прилагане;
7. при намаляване нивото на буфера – периода, през който не се очаква повишаване
на буфера, заедно с обосновка за този период.
(8) Българската народна банка съгласува
момента на оповестяването по ал. 7 с определените органи на другите държави членки.
(9) Българската народна банка уведомява
ЕССР при промяна на нивото на антицикличния буфер, както и за данните по ал. 7.
Изчисляване на специфичното за банката ниво
на антицикличния капиталов буфер
Чл. 6. (1) Специфичното за банката ниво на
антицикличния капиталов буфер се прилага
по отношение на класовете експозиции по
чл. 112, букви „ж“ – „р“ от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, които подлежат на:
1. капиталови изисквания за кредитен риск
съгласно част трета, дял втори от Регламент
(ЕС) № 575/2013; или
2. капиталови изисквания за специфичен
риск съгласно част трета, дял четвърти, глава
втора от Регламент (ЕС) № 575/2013 или за
допълнителния риск от неизпълнение и допълнителния миграционен риск съгласно част
трета, дял четвърти, глава пета от Регламент
(ЕС) № 575/2013, когато експозицията е част
от търговския портфейл; или
3. капиталови изисквания съгласно част
трета, дял втори, глава пета от Регламент
(ЕС) № 575/2013, когато експозицията е секюритизираща позиция.
(2) Специфичното за банка ниво на антицикличния капиталов буфер представлява
среднопретеглената стойност на нивата на
антицикличния буфер, които се прилагат в
юрисдикциите, в които са експозициите по
ал. 1, или които се прилагат в съответствие
с чл. 8, ал. 1 и 2.
(3) Среднопретеглената стойност по ал. 2
се изчислява, като капиталовите изисквания
за кредитен риск, изчислени за експозициите
по ал. 1 в относимите юрисдикции, се умножават с приложимите нива на антицикличен
буфер за тези юрисдикции и получените произведения се събират. Получената сума се
разделя на общите капиталови изисквания
за експозициите по ал. 1.
(4) Когато орган от държава членка или
от трета държава е определил ниво на антицикличния буфер, по-високо от 2,5 % от общата сума на рисковите експозиции, банките,
лицензирани в Република България, прилагат ниво на антицикличния буфер в размер
2,5 % от сумата на експозициите по ал. 1 в
тази държава, освен когато БНБ е признала
определеното ниво на буфера.
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(5) Алинея 4 се прилага и при изчисляване
на капиталовите изисквания на консолидирана основа.
(6) За целите на изчислението по ал. 2 при
увеличаване на нивото на буфера:
1. нивото на антицикличния буфер за Република България се прилага от датата, посочена в информацията, която се оповестява
в съответствие с чл. 5, ал. 7, т. 5;
2. нивото на антицикличен буфер над 2,5 %
за друга държава членка се прилага от датата,
посочена в информацията, оповестена от БНБ
съгласно чл. 7, ал. 2, т. 3;
3. нивото на антицикличен буфер до 2,5 %
за друга държава членка се прилага от датата,
посочена в информацията, оповестена от орган, отговорен за определянето на нивото на
антицикличен буфер от тази държава членка;
4. когато БНБ е признала нивото на антицикличния буфер за трета държава съгласно
чл. 7 или е определила ниво на антицикличния буфер за трета държава в съответствие
с чл. 8, ал. 1 – 3, това ниво на буфера се
прилага от датата, посочена в информацията,
публикувана в съответствие с чл. 7, ал. 2, т. 3
или чл. 8, ал. 5, т. 3;
5. в случаите, различни от т. 4, нивото
на антицикличния буфер за трета държава
се прилага 12 месеца след датата, на която
промяната в нивото на буфера е оповестена
от съответния орган на третата държава,
независимо дали този орган изисква от лицензираните в тази трета държава банки да
прилагат промяната в по-кратък срок; счита
се, че промяната на нивото на антицикличния буфер за трета държава е оповестена на
датата, на която е публикувана от съответния
орган на третата държава в съответствие с
приложимото национално законодателство.
(7) Банките идентифицират географската
п рина длеж ност на съот вет ната к реди т на
експозиция в съответствие с регулаторни
технически стандарти, приети от Европейския
банков орган (ЕБО).
(8) Нивото на антицикличния буфер се
прилага незабавно, ако резултатът от това
решение е намаляване на нивото на буфера.
Признаване на ниво на антицикличния буфер
над 2,5 %
Чл. 7. (1) Когато орган, отговорен за определянето на нивото на антицикличен буфер
от държава членка или от трета държава, е
определил за антицикличния буфер ниво над
2,5 % от общата сума на рисковите експозиции,
БНБ може да признае това ниво на буфера
по отношение на експозициите на банките в
тази държава.
(2) Когато БНБ признава ниво на буфера по
ал. 1, тя оповестява на официалната си страница в интернет най-малко следните данни:
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1. приложимото ниво на антицикличния
буфер;
2. държавата членка или третата държава,
за която се прилага този буфер;
3. при увеличаване на нивото на буфера – датата, от която банките прилагат увеличеното ниво на буфера;
4. когато периодът по т. 3 е по-кратък от 12
месеца след датата на оповестяването – позоваване на извънредните обстоятелства, които
налагат този по-кратък срок за прилагане.
Решения на БНБ относно нивата на антицикличния буфер за трети държави
Чл. 8. (1) Когато не е определено и не е
публикувано от съответния орган на трета
държава ниво на антицикличен буфер за тази
държава, в която банки, лицензирани в Република България, имат експозиции, БНБ може
да определи нивото на антицикличния буфер,
което банките прилагат при изчисляването
на специфичния за всяка банка размер на
антицикличния капиталов буфер.
(2) Когато нивото на антицикличния буфер
е определено и публикувано от съответния
орган на трета държава, БНБ може да определи
различно ниво на буфера за третата държава,
което банките да прилагат, ако прецени, че
нивото на буфера, определено от съответния
орган на третата държава, не е достатъчно,
за да защити банките, лицензирани в Република България, от рисковете от прекомерен
кредитен растеж в тази държава.
(3) При упражняване на правомощията
по ал. 2 БНБ не може да определя ниво на
антицикличния буфер, по-ниско от нивото,
определено от съответния орган на трета
държава, освен в случаите, когато това ниво
надхвърля 2,5 % от общата сума на рисковите
експозиции в третата държава.
(4) Когато БНБ определи ниво на антицикличния буфер за трета държава съгласно ал. 1,
2 или 3, което повишава съществуващото приложимо ниво на антицикличния буфер, БНБ
взема решение за датата, от която банките,
лицензирани в Република България, прилагат
това ниво на буфера при изчисляването на
специфичния за всяка банка размер на антицикличния капиталов буфер. Тази дата е не
по-късно от 12 месеца след оповестяването
на увеличения буфер съгласно ал. 5. Ако тази
дата е преди изтичането на 12-месечния срок,
БНБ обосновава това въз основа на съответните извънредни обстоятелства.
(5) Българската народна банка оповестява на официалната си страница в интернет
определеното от нея ниво на антицикличния
буфер за трета държава съгласно ал. 1, 2 и 3,
като включва следната информация:
1. нивото на антицикличния буфер и третата
държава, за която то се прилага;
2. обосновка за нивото на буфера;
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3. когато е определено за първи път ниво
на антицикличния буфер, различно от нула,
или когато то е увеличено – датата, от която
банките прилагат това увеличено ниво на
буфера;
4. когато периодът по т. 3 е по-кратък от 12
месеца след датата на оповестяването – позоваване на извънредните обстоятелства, които
налагат този по-кратък срок за прилагане.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

БУФЕРИ ЗА ГЛОБАЛНА СИСТЕМНО ЗНАЧИМА ИНСТИТУЦИЯ И ЗА ДРУГА СИСТЕМНО ЗНАЧИМА ИНСТИТУЦИЯ
Общи разпоредби
Чл. 9. (1) Българската народна банка може
да идентифицира на консолидирана основа глобална системно значима институция
(ГСЗИ), както и друга системно значима
институция (ДСЗИ) на индивидуална или на
консолидирана основа, съгласно методиките
по този член.
(2) Глобална системно значима институция
може да е:
1. група, начело на която е кредитна институция майка от Европейския съюз (ЕС),
финансов холдинг майка от ЕС или финансов
холдинг майка със смесена дейност от ЕС; или
2. банка, която не е дъщерно дружество на
кредитна институция майка от ЕС, финансов
холдинг майка от ЕС или финансов холдинг
майка със смесена дейност от ЕС.
(3) Друга системно значима институция
може да е кредитна институция или група,
начело на която е кредитна институция майка
от ЕС, финансов холдинг майка от ЕС, финансов холдинг майка със смесена дейност
от ЕС, кредитна институция майка, финансов
холдинг майка от държава членка или финансов холдинг майка със смесена дейност
от държава членка.
(4) Методиката за идентифициране на ГСЗИ
се основава на следните критерии:
1. размер на групата;
2. взаимосвързаност на групата с финансовата система;
3. заменяемост на услугите или на финансовата инфраструктура, предоставяна от групата;
4. сложност на групата;
5. трансгранична дейност на групата, в т.ч.
трансгранична дейност между държави членки
и между държава членка и трета държава.
(5) Всеки критерий по ал. 4 получава еднаква тежест и се състои от количествено
измерими показатели.
(6) Методиката осигурява цялостен рейтинг
за всеки оценяван субект и позволява всяка
ГСЗИ да бъде идентифицирана и разпределена в дадена подкатегория съгласно чл. 10,
ал. 2 – 6.
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(7) Българската народна банка определя
системното значение на ДСЗИ на основата на
най-малко един от следните критерии:
1. размер;
2. значимост за икономиката на Република
България или на ЕС;
3. значимост на трансграничните дейности;
4. взаимосвързаност на институцията или
на групата с финансовата система.
(8) Допълнителната методика за идентифициране на ГСЗИ се основава на следните
критерии:
1. критериите по ал. 4, т. 1 – 4;
2. трансграничната дейност на групата,
с изк лючение на дейност та на групата в
участващите държави членки по чл. 4 от
Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за
установяването на еднообразни правила и
еднообразна процедура за преструктурирането
на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния
механизъм за преструктуриране и Единния
фонд за преструктуриране и за изменение на
Регламент (ЕС) № 1093/2010.
(9) Всеки критерий по ал. 8 получава еднаква тежест и се състои от количествено
измерими показатели, които за критериите
по ал. 8, т. 1 съвпадат с тези по ал. 5.
(10) Допълнителната методика по ал. 8
осигурява допълнителен общ рейтинг за всяка
оценявана ГСЗИ, който може да бъде основание за предприемане на мерки по чл. 10,
ал. 6, т. 3.
(11) Българската народна банка прави
ежегодно преглед на идентификацията на
ГСЗИ и ДСЗИ и на разпределението на ГСЗИ
в съответните подкатегории, като уведомява
за резултата съответната системно значима
институция и ЕССР и оповестява на официалната си страница в интернет актуализирания
списък на идентифицираните системно значими институции и подкатегорията, в която
е разпределена всяка идентифицирана ГСЗИ.
Уведомлението до ЕССР включва мотиви
за упражняването или неупражняването на
надзорна преценка по чл. 10, ал. 6.
(12) Когато дадена група подлежи на консолидирана основа на изискване за буфер за
ГСЗИ и за буфер за ДСЗИ, се прилага единствено по-високият буфер.
Буфер за ГСЗИ
Чл. 10. (1) Всяка банка, идентифицирана
като ГСЗИ на консолидирана основа, поддържа
задължителен буфер за ГСЗИ, съответстващ
на подкатегорията, в която тя попада. Този
буфер се състои от базов собствен капитал от
първи ред и е в допълнение на базовия собствен капитал, покриващ изискването по чл. 92,
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
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(2) Подкатегориите на ГСЗИ са най-малко
пет.
(3) Най-ниската граница и границите между
подкатегориите се определят от рейтингите,
определени по методиката за идентифициране
по чл. 9, ал. 4.
(4) Рейтингите, определящи границата между съседни подкатегории, са ясно определени
и се подчиняват на принципа за постоянно
линейно увеличение на системната значимост,
като за всяка подкатегория се получава линейно увеличение на изискването за допълнителен базов собствен капитал от първи ред, с
изключение на петата подкатегория и всяка
добавена подкатегория. Системната значимост
е очакваното влияние от въздействието на
ГСЗИ върху глобалния финансов пазар.
(5) За най-ниската подкатегория се определя буфер за ГСЗИ в размер 1 % от общата
стойност на рисковата експозиция, а буферът
за всяка подкатегория се увеличава със стъпка
от най-малко 0,5 % от общата сума на рисковата експозиция до четвъртата подкатегория
включително.
(6) Въз основа на надзорна преценка БНБ
може:
1. да премести ГСЗИ от по-ниска в повисока подкатегория;
2. да разпредели субект, посочен в чл. 9,
ал. 2, с общ рейтинг, който е по-нисък от
най-ниската граница, в най-ниската или в
по-високата подкатегория, като го определи
за ГСЗИ;
3. въз основа на допълнителния рейтинг по
чл. 9, ал. 10 да премести ГСЗИ от по-висока
в по-ниска подкатегория.
(7) Българската народна банка съобщава
на ЕССР и оповестява наименованията на
идентифицираните от нея ГСЗИ и съответните подкатегории, в които е разпределена
всяка от тях.
Буфер за ДСЗИ
Чл. 11. (1) Българската народна банка може
да изисква от всяка ДСЗИ на консолидирана
или на индивидуална основа, както е приложимо, да поддържа буфер за ДСЗИ в размер
до 3 % от общата стойност на рисковата
експозиция. Този буфер се състои от базов
собствен капитал от първи ред.
(2) След одобрение от Европейската комисия (ЕК) БНБ може да изисква буфер по
ал. 1, по-висок от 3 % от общата стойност на
рисковата експозиция, който също да се състои от базов собствен капитал от първи ред.
(3) Определянето на буферите за ДСЗИ не
следва да води до несъразмерни отрицателни
последици за цялата или за части от финансовата система на други държави членки или
на ЕС като цяло и да не създава пречка за
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функционирането на вътрешния пазар. Определеният буфер се преразглежда от БНБ поне
веднъж годишно.
(4) Един месец преди оповестяване на решението по ал. 1 за определяне или промяна
на буфер за ДСЗИ БНБ уведомява ЕССР. Уведомлението съдържа подробно описание на:
1. обосновката на вероятността буферът за
ДСЗИ да бъде ефективно и пропорционално
средство за намаляване на риска;
2. оценка на вероятното положително или
отрицателно въздействие на буфера за ДСЗИ
върху вътрешния пазар, направена въз основа
на наличната информация;
3. нивото на буфера за ДСЗИ, което БНБ
възнамерява да определи.
(5) В случаите по ал. 2 уведомлението по
ал. 4 се извършва три месеца преди оповестяването.
(6) Когато ДСЗИ е дъщерно дружество на
ГСЗИ или ДСЗИ, която е институция или
група с предприятие майка от ЕС и за дружеството е определено изискване за буфер за
ДСЗИ на консолидирана основа, приложимият
на индивидуална основа буфер за дъщерното
дружество не може да надвишава по-ниската
от двете стойности:
1. сбора от 1 % от размера на общата рискова експозиция и по-високото от нивата на
буфера за ГСЗИ или ДСЗИ, приложимо за
групата на консолидирана основа; и
2. 3 % от размера на общата рискова
експозиция или нивото, за което ЕК е дала
разрешение да се прилага за групата на консолидирана основа.
(7) Българската народна банка съобщава
на ЕССР и оповестява на официалната си
ст раница в интернет наименовани ята на
идентифицираните от нея ДСЗИ.
Г л а в а

п е т а

БУФЕР ЗА СИСТЕМЕН РИСК
Общи изисквания
Чл. 12. (1) Българската народна банка
може да определи буфер за системен риск,
който се покрива от базов собствен капитал
от първи ред, за банковия сектор, за част от
него, за всички или за група експозиции по
ал. 3, с цел предотвратяване и редуциране
на макропруденциалните или на системните
рискове, които:
1. не с а пок ри т и о т Регла мен т (ЕС)
№ 575/2013, антицикличния капиталов буфер
и буферите за ГСЗИ и ДСЗИ; и
2. биха могли да предизвикат смущения във
финансовата система и тежки отрицателни
последици за нея и за реалната икономика в
Република България.
(2) Всяка банка изчислява приложимия за
нея буфер за системен риск съгласно приложение № 1.
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(3) Буферът за системен риск може да се
приложи за едно или повече от:
1. всички експозиции в Република България;
2. секторни експозиции в Република България, както следва:
а) всички експозиции на дребно към физически лица, обезпечени с жилищни имоти;
б) всички експозиции към юридически
лица, обезпечени с ипотеки върху търговски
недвижими имоти;
в) всички експозиции към юридически
лица, с изключение на посочените в буква „б“;
г) всички експозиции към физически лица,
с изключение на посочените в буква „а“;
3. всички експозиции в други държави
членки при условията на ал. 9 и чл. 13, ал. 3;
4. секторните експозиции по т. 2 в други
държави членки, единствено когато това е
необходимо за признаване на ниво на буфер,
определено от друга държава членка;
5. експозиции в трети държави;
6. подгрупи от категориите експозиции,
посочени в т. 2.
(4) Буферът за системен риск се прилага
за всички експозиции или за някои подгрупи
експозиции по ал. 3, за всички банки или за
част от тях и се определя чрез равномерни
стъпки, равни или кратни на 0,5 процентни
пункта. За различните подгрупи банки или
експозиции могат да бъдат въведени различни
изисквания.
(5) При определяне на изискването за
поддържане на буфер за системен риск БНБ
осигурява това да не води до несъразмерни
отрицателни последици за цялата или за части
от финансовата система на други държави
членки или на ЕС като цяло и не създава
пречка за функционирането на вътрешния
пазар, както и до припокриване с обхвата на
антицикличния буфер и на буферите за ГСЗИ
и ДСЗИ. Определеният буфер се преразглежда
от БНБ поне веднъж на всеки две години.
(6) Преди оповестяването по ал. 10 БНБ
уведомява ЕССР за определеното от нея ниво
на буфера за системен риск, включително
когато буферът ще се прилага за експозиции
в трети държави. Когато банка, за която ще
се прилагат едно или няколко нива на буфер
за системен риск, е дъщерно дружество на
предприятие майка със седалище в друга
държава членка, БНБ уведомява и органите
на тази държава членка. Уведомлението съдържа подробно описание на:
1. системните или макропруденциалните
рискове в Република България;
2. причините, поради които нивата на системните и на макропруденциалните рискове
застрашават стабилността на финансовата
система на Република България, с което се
обосновава определеният буфер за системен
риск;
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3. обосновката на вероятността буферът за
системен риск да бъде ефективно и съразмерно
средство за намаляване на риска;
4. оценка на вероятното положително или
отрицателно въздействие на буфера за системен
риск върху вътрешния пазар, направена въз
основа на наличната информация;
5. нивото или нивата на буфера за системен
риск, което БНБ възнамерява да определи,
и експозициите и банките, за които те ще се
прилагат;
6. когато нивото на буфера за системен
риск ще се прилага за всички експозиции,
основанията, поради които БНБ счита, че
буферът за системен риск не дублира функциите на буфера за ДСЗИ.
(7) Когато решението за определяне на
ниво на буфера за системен риск води до понижаване или запазване на нивото на буфера,
определено на по-ранен етап, ал. 8 и чл. 13
не се прилагат.
(8) Когато определянето или преразглеждането на нивото или нивата на буфера за
системен риск за група или подгрупа експозиции по ал. 3, за които се прилагат един или
няколко буфера за системен риск, не води до
комбинирано ниво на този буфер, по-високо
от 3 % за някоя от тези експозиции, БНБ
уведомява ЕССР в съответствие с ал. 6 в срок
от един месец преди оповестяването по ал. 10.
Признаването по чл. 14 на ниво на буфер за
системен риск, определено от друга държава
членка, не се включва в изчислението на
прага от 3 %.
(9) Българската народна банка може да
определи буферът за системен риск да се
прилага спрямо всички експозиции в ЕС при
спазване на реда по ал. 6. В този случай БНБ
прилага единни критерии и методология за
определяне на буфера за всички експозиции в
рамките на ЕС, освен ако буферът няма за цел
признаване на нивото на буфера за системен
риск, определено от друга държава членка.
(10) Българската народна банка оповестява определеното ниво на буфера за системен
риск на официалната си страница в интернет.
Информацията съдържа най-малко следните
данни:
1. нивото или нивата на буфера за системен риск;
2. банките, за които се прилага буферът
за системен риск;
3. експозициите, за които се прилага нивото или нивата на буфера за системен риск;
4. обосновка за определянето или преразглеждането на буфера за системен риск, освен
ако оповестяването на тази информация би
застрашило стабилността на финансовата
система;
5. датата, от която банките трябва да прилагат определения или изменения буфер за
системен риск; и
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6. държавите, експозициите в които са
включени в обхвата на буфера за системен риск.
Определяне на буфер за системен риск над 3 %
Чл. 13. (1) Когато определянето на нивото
или нивата на буфера за системен риск за група
или подгрупа експозиции по чл. 12, ал. 3, за
които се прилагат един или няколко буфера
за системен риск, води до комбинирано ниво
на този буфер в размер между 3 % и 5 % за
някоя от тези експозиции, заедно с уведомлението по чл. 12, ал. 6 БНБ отправя искане
за становище до ЕК.
(2) При определянето на буфера по ал. 1
БНБ изчаква становището на ЕК, преди да
приложи окончателното решение. При отрицателно становище на ЕК БНБ взема решение
в съответствие със становището или излага
мотивите за несъобразяване с него.
(3) В случаите, когато банка, за която се
прилагат едно или няколко нива на буфера
за системен риск съгласно ал. 1, е дъщерно
дружество на предприятие майка със седалище в друга държава членка, БНБ отправя
искане за препоръка от ЕК и ЕССР заедно с
уведомлението по чл. 12, ал. 6. Когато органите на другата държава членка не са съгласни
с предложеното ниво на буфера за системен
риск и когато ЕК и ЕССР са предоставили
отрицателни препоръки, БНБ може да отнесе
въпроса до ЕБО и да поиска разглеждане съгласно чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.
Българската народна банка отлага вземането
на решение за определяне на нивото или
нивата на буфера за тези експозиции, докато
ЕБО вземе решение.
(4) В случаите по ал. 1, когато комбинираното ниво на буфера за системен риск е в
размер на повече от 5 % за някоя експозиция, БНБ иска разрешение от ЕК, преди да
приложи буфера за системен риск. В този
случай БНБ прилага определеното ниво на
буфера след издаване от ЕК на съответен акт
за изпълнение.
(5) Българската народна банка може да
даде отрицателно становище, когато бъде
уведомена от компетентен орган на друга
държава членка за определяне на един или
няколко буфера за системен риск по ал. 1,
които се прилагат за дъщерно дружество,
чието предприятие майка е със седалище в
Република България.
Признаване на нивото на буфера за системен риск
Чл. 14. (1) Българската народна банка
може да признае ниво на буфера за системен
риск, определено в друга държава членка, и
да изисква прилагането му от лицензираните
в Република България банки спрямо експозициите им в тази държава членка. При извършване на преценката БНБ взема предвид
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информацията, предоставена от съответния
компетентен или от определен орган във
връзка с определянето на буфера.
(2) Българската народна банка уведомява
ЕССР за решението си по ал. 1.
(3) В случаите по ал. 1 буферът за системен
риск, определен в другата държава членка,
може да бъде кумулативен към буфера за системен риск по чл. 12 или чл. 13, при условие че
двата буфера се отнасят до различни рискове.
Когато буферите се отнасят до едни и същи
рискове, се прилага само по-високият буфер.
(4) Българската народна банка може да
поиска от ЕССР да отправи препоръка по
чл. 16 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 към
една или повече държави членки да признаят
нивото на буфера за системен риск, определен
съгласно чл. 12 от тази наредба.
Взаимодействие между буферите за ГСЗИ и
ДСЗИ и буфера за системен риск
Чл. 15. (1) Когато на банка е определено
изискване за буфер за системен риск, то се
прилага кумулативно с буфера за ГСЗИ или
за ДСЗИ.
(2) Когато сборът от нивото на буфера за
системен риск и нивото на буфера за ГСЗИ
или ДСЗИ е по-висок от 5 %, се прилага редът
по чл. 11, ал. 2.
Г л а в а

ш е с т а

П РИ Л А ГА Н Е Н А КОМ БИ Н И РА НО Т О
ИЗИСКВАНЕ ЗА БУФЕР
Чл. 16. (1) Банка не може да използва базовия собствен капитал от първи ред, който
поддържа за изпълнение на комбинираното
изискване за буфер за покритие на:
1. капиталовите изисквания по чл. 92, параграф 1, букви „а“ – „в“ от Регламент (ЕС)
№ 575/2013;
2. допълнителното капиталово изискване
по чл. 103, ал. 2, т. 5 от Закона за кредитните
институции (ЗКИ), наложено за покриване на
рискове, различни от риска от прекомерен
ливъридж;
3. препоръката за допълнителен собствен
капитал, определена от БНБ по чл. 79г, ал. 3
от ЗКИ за покриване на рискове, различни
от риска от прекомерен ливъридж;
4. рисково-базираните елементи на изискванията по чл. 92а и 92б от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 и по чл. 69б – 69е от Закона за
възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.
(2) Банка не може да използва базовия
собствен капитал от първи ред, който поддържа за покритие на един от елементите на
комбинираното изискване за буфер, за покритие на другите елементи на комбинираното
изискване за буфер.
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Г л а в а

с е д м а

ОГРА НИЧЕНИ Я ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЯНИЯТА
Ограничения при неизпълнение на комбинираното
изискване за буфер
Чл. 17. (1) Банка, отговаряща на комбинираното изискване за буфер, не може да прави
разпределяния във връзка с базовия собствен
капитал от първи ред в размер, който би го
намалил до ниво, което ще доведе до неизпълнение на комбинираното изискване за буфер.
(2) Банка, която не покрие комбинираното
изискване за буфер, изчислява максималната
сума за разпределяне (МСР) в съответствие с
приложение № 2 към тази наредба и уведомява
БНБ за стойността є. Преди да е изчислила
МСР, банката не може да:
1. прави разпределяния във връзка с базовия собствен капитал от първи ред;
2. поема задължение за изплащане на променливи възнаграждения или облаги, свързани
с пенсиониране по смисъла на Наредба № 4
от 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), или
да изплаща променливи възнаграждения, ако
задължението за плащане е поето в период,
когато банката не е изпълнявала комбинираното изискване за буфер;
3. извършва плащания по инструментите,
влизащи в състава на допълнителния собствен
капитал от първи ред.
(3) Когато банка не покрива или не надхвърля комбинираното изискване за буфер,
тя не може да извършва разпределяне чрез
действията по ал. 2 в размер, по-голям от МСР.
(4) Ограниченията по този член се прилагат
само по отношение на разпределяния, водещи
до намаляване на базовия собствен капитал
от първи ред или до намаляване на печалбата, когато спирането на плащанията или
неплащането не представлява неизпълнение
или условие за започване на производство по
несъстоятелност.
(5) В случай че банката не покрива комбинираното изискване за буфер и възнамерява
да разпредели подлежаща на разпределение
печалба или да предприеме някое от действията по ал. 2, тя уведомява БНБ и предоставя
следната информация:
1. размера на капитала, поддържан от банката, разделен на базов собствен капитал от
първи ред, допълнителен капитал от първи
ред и капитал от втори ред;
2. размера на междинната или годишната
печалба;
3. максималната сума за разпределяне,
изчислена в съответствие с приложение № 2;
4. размера на подлежащата на разпределение печалба, която банката възнамерява да
разпредели под формата на:
а) изплащане на дивиденти;
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б) обратно изкупуване на акции или дялове;
в) плащания по инструменти, включени в
допълнителния капитал от първи ред;
г) изплащане на променливи възнаграждения или на облаги, свързани с пенсиониране,
независимо дали това става въз основа на
нововъзникнало задължение за плащане, или
в изпълнение на предишно задължение, поето
в момент, когато банката не е изпълнявала
комбинираното изискване за буфер.
(6) Банката приема правила, осигуряващи
правилното изчисляване на подлежащата на
разпределение печалба и МСР, и ги предоставя
на БНБ при поискване.
(7) За целите на ал. 1 и 2 разпределяне във
връзка с базовия собствен капитал от първи
ред включва:
1. изплащане на парични дивиденти;
2. разпределение на напълно или частично
изплатени капиталови инструменти, включително посочените в чл. 26, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 575/2013;
3. обратно изкупуване или закупуване от
дадена банка на нейните собствени акции
или други капиталови инструменти, посочени
в чл. 26, параграф 1, буква „а“ от Регламент
(ЕС) № 575/2013;
4. връщане на суми, платени по капиталовите инструменти, посочени в чл. 26, параграф 1,
буква „а“ от Регламент (ЕС) № 575/2013;
5. разпределяне на елементи от капитала,
посочени в чл. 26, параграф 1, букви „б“ – „д“
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(8) Счита се, че банка не покрива комбинираното изискване за буфер по ал. 2, когато
не притежава собствен капитал в необходимия размер и с необходимото качество, за
да изпълнява едновременно комбинираното
изискване за буфер и всяка от следните двойки
изисквания:
1. член 92, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 575/2013 и допълнителното
капиталово изискване по чл. 103, ал. 2, т. 5
от ЗКИ, наложено за рискове, различни от
риска от прекомерен ливъридж;
2. член 92, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 575/2013 и допълнителното
капиталово изискване по чл. 103, ал. 2, т. 5
от ЗКИ, наложено за рискове, различни от
риска от прекомерен ливъридж; и
3. член 92, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 575/2013 и допълнителното
капиталово изискване по чл. 103, ал. 2, т. 5
от ЗКИ, наложено за рискове, различни от
риска от прекомерен ливъридж.
Ограничения при неизпълнение на изискването
за буфера на отношението на ливъридж
Чл. 18. (1) Банка, отговаряща на изискването за буфер на отношението на ливъридж,
не може да прави разпределяния във връзка
с базовия собствен капитал от първи ред в
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размер, който би го намалил до ниво, което
ще доведе до неизпълнение на изискването за
буфер на отношението на ливъридж.
(2) Банка, която не покрива изискването за
буфер на отношението на ливъридж, изчислява
максималната сума за разпределяне, свързана
с отношението на ливъридж (МСР-Л), в съответствие с приложение № 3 към тази наредба
и уведомява БНБ за стойността є. Преди да е
изчислила МСР-Л, банката не може да:
1. прави разпределяния във връзка с базовия собствен капитал от първи ред;
2. поема задължение за изплащане на променливи възнаграждения или облаги, свързани
с пенсиониране по смисъла на Наредба № 4
от 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките, или да изплаща променливи възнаграждения, ако задължението за
плащане е поето в период, когато банката
не е изпълнявала изискването за буфер на
отношението на ливъридж;
3. извършва плащания по инструментите,
влизащи в състава на допълнителния собствен
капитал от първи ред.
(3) Когато банка не покрива или не надхвърля изискването за буфер на отношението
на ливъридж, тя не може да извършва разпределяне чрез действията по ал. 2 в размер,
по-голям от МСР-Л.
(4) Ограниченията по този член се прилагат
само по отношение на разпределяния, водещи
до намаляване на базовия собствен капитал
от първи ред или до намаляване на печалбата, когато спирането на плащанията или
неплащането не представлява неизпълнение
или условие за започване на производство по
несъстоятелност.
(5) В случай че банката не покрива изискването за буфер на отношението на ливъридж
и възнамерява да разпредели подлежаща на
разпределение печалба или да предприеме
някое от действията по ал. 2, тя уведомява
БНБ и предоставя информацията по чл. 17,
ал. 5, както и МСР-Л, изчислена в съответствие с приложение № 3.
(6) Банката приема правила, осигуряващи
правилното изчисляване на подлежащата на
разпределение печалба и МСР-Л, и ги предоставя на БНБ при поискване.
(7) За целите на ал. 1 и 2 разпределяне във
връзка с базовия собствен капитал от първи
ред включва действията по чл. 17, ал. 7.
(8) Счита се, че банка не покрива изискването за буфер на отношението на ливъридж
по ал. 2, когато не притежава собствен капитал в необходимия размер и с необходимото
качество, за да изпълн ява едновременно
изискването за буфер на отношението на ливъридж, изискването по чл. 92, параграф 1,
буква „г“ от Регламент (ЕС) № 575/2013 и
допълнителното капиталово изискване по
чл. 103, ал. 2, т. 5 от ЗКИ, наложено за риск
от прекомерен ливъридж.
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Г л а в а

о с м а

ПЛАН ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА К АПИТАЛА
Чл. 19. (1) Когато банка не изпълнява комбинираното изискване за буфер или изискването за буфер на отношението на ливъридж,
тя изготвя план за запазване на капитала и го
представя на БНБ не по-късно от 5 работни
дни, след като е установила, че не изпълнява
някое от посочените изисквания.
(2) Българската народна банка може да
разреши удължаване на срока по ал. 1 до 10
работни дни, като вземе предвид състоянието
на банката и отчете мащаба и сложността на
нейната дейност.
(3) П ла н ът за за пазва не на к а п и та ла
включва:
1. прогнозни оценки на приходите и разходите и прогнозен баланс;
2. мерки, план и срок за увеличаване на
собствения капитал с цел да се изпълни
изцяло комбинираното изискване за буфер,
съответно изискването за буфер на отношението на ливъридж;
3. друга информация, считана за необходима
от БНБ за изготвяне на преценката по ал. 4.
(4) Българската народна банка одобрява
плана за запазване на капитала само ако
прецени, че изпълнението му би осигурило
поддържането или набирането на достатъчен
собствен капитал, позволяващ на банката да
изпълни комбинираното изискване за буфер,
съответно изискването за буфер на отношението на ливъридж в рамките на подходящ срок.
Г л а в а

д е в е т а

ПОЕМАНЕ НА ЗАГУБИ ОТ ДЪРЖАТЕЛИ
Н А ИНСТРУ МЕНТИ Н А СОБСТВЕНИ Я
К АПИТАЛ
Чл. 20. Когато при възникване на извънредна сит уаци я се на лож и отп ускане
от Министерството на финансите или друг
оправомощен орган на публична финансова
подкрепа на банка, БНБ изисква от банката
като предварително условие нейните акционери и държатели на инструменти на собствения
є капитал да са покрили изцяло загубите,
но не повече от размера на своето участие в
собствения капитал.
Г л а в а

д е с е т а

ПРИЛАГАНЕ НА ПРЕПОРЪК А ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН СОБСТВЕН К АПИТАЛ
Чл. 21. (1) Препоръката за допълнителен
собствен капитал за банка е собственият
капитал, който според БНБ е необходим, за
да се достигне общото ниво на собствения
капитал по чл. 79г, ал. 2 от ЗКИ, надвишаващ
сумата от:
1. ка пи та лови т е изиск ва ни я по час т и
трета, четвърта и седма от Регламент (ЕС)
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№ 575/2013 и глава втора от Регламент (ЕС)
2017/2402 на Европейския парламент и на
Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне
на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени,
прозрачни и стандартизирани секюритизации,
и за изменение на директиви 2009/65/ЕО,
2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО)
№ 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 347/35
от 28 декември 2017 г.);
2. допълнителното капиталово изискване
по чл. 103, ал. 2, т. 5 от ЗКИ;
3. комбинираното изискване за буфер или
изискването за буфер на отношението на ливъридж, както е приложимо.
(2) Препоръката за допълнителен собствен
капитал е специфична за банката. Препоръката
може да обхваща рискове, за които е наложено допълнително капиталово изискване по
чл. 103а, ал. 2, т. 1 от ЗКИ, само ако обхваща
аспекти на рисковете, които не са покрити
от това изискване.
(3) Собственият капитал, с който се изпълнява препоръката за допълнителен собствен
капитал за рискове, различни от риска от
прекомерен ливъридж, не се използва за
покритие на:
1. капиталовите изисквания по чл. 92, параграф 1, букви „а“ – „в“ от Регламент (ЕС)
№ 575/2013;
2. изискването по чл. 103а, ал. 2 от ЗКИ,
наложено от БНБ за рискове, различни от
риска от прекомерен ливъридж;
3. комбинираното изискване за буфер.
(4) Собственият капитал, с който се изпълнява препоръката за допълнителен собствен
капитал за риск от прекомерен ливъридж, не
се използва за покритие на:
1. капиталовото изискване по чл. 92, параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС) № 575/2013;
2. изискването по чл. 103а, ал. 2, наложено
от БНБ за риск от прекомерен ливъридж;
3. изискването за буфер на отношението
на ливъридж.
(5) Неизпълнението на препоръката за допълнителен собствен капитал, когато банката
спазва капиталовите изисквания по части
трета, четвърта и седма от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 и глава втора от Регламент (ЕС)
2017/2402, допълнителното капиталово изискване по чл. 103, ал. 2, т. 5 от ЗКИ и комбинираното изискване за буфер или изискването
за буфер на отношението на ливъридж, както
е приложимо, не е основание за прилагане
на ограниченията по чл. 17 или 18.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Базов собствен капитал от първи ред“
е базовият собствен капитал от първи ред
по смисъла на чл. 50 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
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2. „Институция“ е понятие по смисъла
на чл. 4, параграф 1, т. 3 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
3. „Ниво на антицикличния буфер“ е нивото, което банката трябва да прилага, за да
изчисли специфичния за нея антицикличен
капиталов буфер, и което се определя съгласно
чл. 5, 7 и 8 или от съответния орган на трета
държава, в зависимост от конкретния случай.
4. „Обща сума на рисковата експозиция“ е
общата сума на рисковата експозиция, изчислена съгласно чл. 92, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
5. „Определен орган“ е публичен орган
или ведомство на държава членка по смисъла на чл. 136, параграф 1 от Директива
2013/36/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до
осъществяването на дейност от кредитните
институции и относно пруденциалния надзор
върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива
2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/
ЕО и 2006/49/ЕО.
6. „Референтен индикатор“ е сравнително
ниво на буфера, изчислено в съответствие с
насоки на ЕССР за определяне на нивото на
антицикличния буфер.
7. „Буфер на отношението на ливъридж“ е
буфер на отношението на ливъридж по чл. 92,
параграф 1а от Регламент (ЕС) № 575/2013.
§ 2. Тази наредба въвеж да разпоредби
на Директива 2013/36/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г.
от носно дост ъпа до осъщест вяването на
дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните
институции и инвестиционните посредници,
за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за
отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/
ЕО и на Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май
2019 г. за изменение на Директива 2013/36/
ЕС по отношение на освободените субекти,
финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност, възнагражденията,
надзорните мерки и правомощия и мерките
за запазване на капитала.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Тази наредба се издава на основание
чл. 39, ал. 2 и 3 и чл. 79г, ал. 3 във връзка с
§ 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните институции и
е приета с Решение № 125 от 27.04.2021 г. на
Управителния съвет на БНБ.
§ 4. Наредбата влиза в сила в деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на чл. 18, който влиза в сила от
1 януари 2022 г.
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§ 5. До 31 декември 2021 г. включително
чл. 19 се прилага само по отношение на комбинираното изискване за буфер.
§ 6. Считано от 26 юни 2021 г. думите „и
инвестиционните посредници“ в чл. 2, ал. 2,
§ 1, т. 5 и § 2 от допълнителните разпоредби
се заличават.
§ 7. Подуправителят на БНБ, ръководещ
управление „Банков надзор“, издава указания
по прилагането на тази наредба.
§ 8. По предложение на подуправителя на
БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“,
Управителният съвет на БНБ определя, където
е приложимо, нивата на буферите съгласно
тази наредба.
§ 9. Наредбата отменя Наредба № 8 от
2014 г. за капиталовите буфери на банките
(обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм., бр. 63 от
2017 г.).
Управител:
Димитър Радев
Приложение № 1
към чл. 12, ал. 2
Изчислителна процедура за определяне на
буфер за системен риск
Буферът за системен риск се изчислява по
следния начин:
, където:
е буферът за системен риск;
е нивото на буфера, приложимо за размера на общата рискова експозиция на банката;
е размерът на общата рискова експозиция на банката;
е индекс, указващ подгрупата експозиции
по чл. 12, ал. 3;
е нивото на буфера, приложимо за размера на рисковата експозиция на подгрупата
експозиции i;
е размерът на рисковата експозиция на
банката за подгрупата експозиции i.
Приложение № 2
към чл. 17, ал. 2
Изчислителна процедура за определяне на
МСР
1. Банката изчислява МСР, като умножава
сумата по т. 2 с коефициента по т. 3. МСР се
намалява в случай на извършване на всяко
едно от действията по чл. 17, ал. 2.
2. Сумата по т. 1 се формира, като от сбора
на елементите по букви „а“ и „б“ се извади
стойността по буква „в“:
а) меж динната печалба, невк лючена в
базовия собствен капитал от първи ред съгласно чл. 26, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, след отчитане на резултатите от
действията по чл. 17, ал. 2;
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б) годишната печалба, невключена в базовия собствен капитал от първи ред съгласно
чл. 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/
2013, след отчитане на резултатите от действията по чл. 17, ал. 2;
в) сумите, дължими като данъци, в случай
че по елементите, посочени в букви „а“ и „б“,
такива не са били отчислени.
3. Когато базовият собствен капитал от
първи ред, поддържан от банката, който не
се използва за покриване на капиталовите
изисквания съгласно чл. 92, параграф 1, букви „а“ – „в“ от Регламент (ЕС) № 575/2013
и допълнителното капита лово изиск ване
по чл. 103, ал. 2, т. 5 от ЗКИ, наложено за
рискове, различни от риска от прекомерен
ливъридж, покрива:
а) до 25 % от комбинираното изискване за
буфер, коефициентът по т. 1 е 0;
б) над 25 %, но не повече от 50 % от комбинираното изискване за буфер, коефициентът
по т. 1 е 0,2;
в) над 50 %, но не повече от 75 % от комбинираното изискване за буфер, коефициентът
по т. 1 е 0,4;
г) над 75 % от комбинираното изискване
за буфер, коефициентът по т. 1 е 0,6.
Приложение № 3
към чл. 18, ал. 2
Изчислителна процедура за определяне на
МСР-Л
1. Банката изчислява МСР-Л, като умножава сумата по т. 2 с коефициента по т. 3.
МСР-Л се намалява в случай на извършване
на всяко едно от действията по чл. 18, ал. 2.
2. Сумата по т. 1 се формира, като от сбора
на елементите по букви „а“ и „б“ се извади
стойността по буква „в“:
а) меж динната печалба, невк лючена в
базовия собствен капитал от първи ред съгласно чл. 26, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, след отчитане на резултатите от
действията по чл. 18, ал. 2;
б) годишната печалба, невключена в базовия собствен капитал от първи ред съгласно
чл. 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/
2013, след отчитане на резултатите от действията по чл. 18, ал. 2;
в) сумите, дължими като данъци, в случай
че по елементите, посочени в букви „а“ и „б“,
такива не са били отчислени.
3. Когато базовият собствен капитал от
първи ред, поддържан от банката, който не
се използва за покриване на капиталовите
изиск вани я съгласно ч л. 92, параг раф 1,
буква „г“ от Регламент (ЕС) № 575/2013 и
допълнителното капиталово изискване по
чл. 103, ал. 2, т. 5 от ЗКИ, наложено за риск
от прекомерен ливъридж, покрива:
а) до 25 % от изискването за буфер на
отношението на ливъридж, коефициентът по
т. 1 е 0;
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б) над 25 %, но не повече от 50 % от изискването за буфер на отношението на ливъридж,
коефициентът по т. 1 е 0,2;
в) над 50 %, но не повече от 75 % от изискването за буфер на отношението на ливъридж,
коефициентът по т. 1 е 0,4;
г) над 75 % от изискването за буфер на
отношението на ливъридж, коефициентът по
т. 1 е 0,6.
2967

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за лицензите, одобренията
и разрешенията, издавани от Българската
народна банка по Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 6 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 36 от 2009 г.; изм., бр. 48 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 40 от 2014 г., бр. 63 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 думите „и инвестиционните посредници“ се заличават.
§ 2. В чл. 5, ал. 3 думата „разрешение“ се
заменя с „лиценз“, а думите „съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти и
наредбите за неговото прилагане“ се заменят
със „Закона за пазарите на финансови инструменти, наредбите за неговото прилагане и
приложимите актове на Европейския съюз“.
§ 3. В чл. 6, ал. 1 т. 11 се изменя така:
„11. официален документ за наличие или
липса на предходни осъждания в случаите,
когато лицето не е български гражданин;“.
§ 4. В чл. 7, ал. 2 т. 1 думите „деловата
дейност“ се заменят с „дейността“.
§ 5. В чл. 13, ал. 2, т. 6 думите „деловата
дейност“ се заменят с „дейността“.
§ 6. В чл. 14, ал. 2 т. 5 и 6 се изменят така:
„5. решение за създаване на служби за
управление на риска, нормативно съответствие и вътрешен одит и приети правила за
дейността им;
6. данни за:
а) лицата, които ще ръководят службите
за управление на риска, нормативно съответствие и вътрешен одит – биографична
справка, копие от диплома и други документи,
удостоверяващи наличие на добра репутация, знания, умения и опит за извършване
на оценка на тяхната пригодност;
б) назначените служители във всяка от
службите по буква „а“ – биографична справка
и документи, удостоверяващи наличието на
необходимата квалификация и професионален опит;“.
§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 6:
„6. редът за издаване на одобрение на
финансов холдинг и финансов холдинг със
смесена дейност.“
2. В ал. 7 думите „получаването му“ се
заменят с „представянето на всички изискуеми документи“.
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§ 8. В чл. 19, т. 2 думите „и/или ще бъде
назначено на длъжност, представляваща висш
ръководен персонал в банката“ се заличават.
§ 9. В чл. 19а се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 2 думите „свидетелство за
съдимост или аналогичен документ“ се заменят с „официален документ за наличие
или липса на предходни осъждания“.
2. В ал. 3, т. 11 думата „делови“ се заличава.
§ 10. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 3 думите „деловата дейност“
се заменят с „дейността“.
2. В ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. когато лицето не е български гражданин – документ, удостоверяващ, че лицето
не е осъждано за умишлено престъпление
от общ характер;“.
3. В ал. 4, т. 2 думите „деловата дейност“
се заменят с „дейността“.
§ 11. В чл. 24, ал. 1, т. 10 думите „деловата
дейност“ се заменят с „дейността“.
§ 12. В чл. 29, ал. 2, т. 8 думите „деловата
дейност“ се заменят с „дейността“.
§ 13. В чл. 33б, ал. 1 т. 4 се отменя.
§ 14. В чл. 33д, ал. 2 след думата „всички“
се добавя „необходими“.
§ 15. В глава трета се създава раздел ХVІІІ:
„Раздел ХVІІІ
Одобрение на финансов холдинг и финансов
холдинг със смесена дейност
Чл. 33e. (1) За издаване на одобрение по
чл. 35, ал. 1 от Закона за кредитните институции финансовият холдинг или финансовият
холдинг със смесена дейност подава писмено
заявление до БНБ, към което прилага:
1. описание на организационната структура на групата, част от която е финансовият холдинг или финансовият холдинг със
смесена дейност, посочващо:
а) дъщерните дружества и предприятията
майки, ако е приложимо;
б) местоположението и предмета на дейност на всеки субект от групата;
2. идентификационни данни за най-малко
две лица, които управляват и представляват
финансовия холдинг или финансовия холдинг
със смесена дейност;
3. документите за издаване на одобрение
по Наредба № 20 от 2019 г. за членовете на
управителните и контролни органи на финансовия холдинг или финансовия холдинг със
смесена дейност и лицата, които управляват
дейността му;
4. документите по чл. 19а и 19б за акционерите и съдружниците, които притежават
квалифицирано дялово участие във финансовия холдинг или финансовия холдинг със
смесена дейност, а в случай че няма такива
акционери – за 20-те най-големи акционери
или съдружници;
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5. описание на вътрешната организация
и разпределението на задачите в рамките
на групата, включително стратегии и политики за поемане, управление, наблюдение и
редуциране на рисковете;
6. други документи, необходими за преценка дали да се издаде исканото одобрение.
(2) Българската народна банка може да
изиска в определен от нея срок допълнителна
информация, която є е необходима за преценка дали са налице условията за издаване на
одобрение съгласно чл. 35а, ал. 5 от Закона
за кредитните институции.“
§ 16. В чл. 35 се създава т. 19:
„19. за издаване на одобрение на финансов
холдинг или финансов холдинг със смесена
дейност – 20 000 лв.“
Заключителни разпоредби
§ 17. Наредбата влиза в сила в деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на § 1, който влиза в сила от
26 юни 2021 г.
§ 18. Тази наредба се издава на основание
§ 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните институции
и е приета с Решение № 126 от 27.04.2021 г.
на Управителния съвет на Българската народна банка.
Управител:
Димитър Радев
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Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 4 от 2010 г. за изискванията
към възнагра ж дени ята в банк ите (обн.,
ДВ, бр. 102 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 40 от
2014 г. и бр. 40 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1 ал. 2 се изменя така:
„(2) Разпоредби т е на тази наредба се
прилагат на индивидуална и консолидирана
основа.“
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Ч л. 2 . Б а н к и т е п рием ат и п ри л а г ат
политики, които обхващат всички форми
на възнаграждения, като заплати и други
финансови и материални стимули, включително облаги, свързани с пенсиониране, за
следните категории лица:
1. членовете на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет
на банката;
2. висшия ръководен персонал;
3. служителите, които отговарят за управлението на независимите служби за управление на риска, нормативно съответствие и
вътрешен одит или на съществените бизнес
звена на банката; и
4. служителите, които през изминалата
финансова година са получили значително възнаграждение и отговарят на следните условия:
а) тяхното възнаграж дение е най-малко ра вно на левовата ра внос т ой нос т на
500 000 евро и е не по-малко от средното
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възнаграждение, което получават лицата по
т. 1 и 2 от същата банка;
б) служителят упражнява професионалната си дейност в съществено бизнес звено
и дейността му оказва съществено влияние
върху рисковия профил на това звено.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. е неутрална по отношение на пола.“
2. В ал. 3 думата „персонал“ се заменя
с „по чл. 2“.
§ 4. В чл. 3а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 2 думите „и инвестиционните
посредници“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Банката уведомява незабавно БНБ
за взетото решение по ал. 2.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „за взетите решения по ал. 3“ се
заменят с „по реда на ал. 5“.
§ 5. В чл. 10, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. акции, други инструменти, свързани
с акции или равностойни непарични инструменти;“.
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „три“ се заменя с „четири“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За членовете на управителния съвет
(съвета на директорите) и на надзорния съвет и висшия ръководен персонал на банки,
които са значителни по своя размер, вътрешна организация и по естеството, мащаба и
сложността на своите дейности, периодът
на разсрочване не следва да бъде по-кратък
от пет години.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 7. Създава се чл. 12а:
„Освобождаване от изисквания
Чл. 12а. (1) Изискванията на настоящата
наредба не се прилагат на консолидирана
основа за:
1. дъщерни дружества със седалище в
Реп у бл и к а Бъ л гари я и л и д ру га д ърж а ва
членка на банка, когато за тях се прилагат
специфични изисквания за възнагражденията
съгласно правни актове на Европейския съюз;
2. дъщерни дружества със седалище в
трета държава на банка, за които, ако бяха
установени в Република България или друга
държава членка, биха се прилагали специфични изисквания за възнагражденията съгласно правни актове на Европейския съюз.
(2) Настоящата наредба се прилага на
консолидирана основа и по отношение на
служителите на дъщерните дружества по
ал. 1, които не попадат на индивидуална
основа в обхвата на ЗКИ, когато:
1. д ъщерно т о д ру жес т во е д ру жес т во
за управление на активи или дружество,
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което предоставя инвестиционни услуги и
извършва дейности по чл. 6, ал. 2, т. 2, 3, 4,
6 и 7 от Закона за пазарите на финансови
инструменти;
2. служителите са упълномощени да осъществяват професионална дейност, която
п ряко оказва същест вено вли яние върх у
рисковия профил или стопанската дейност
на банките от групата.
(3) Членове 10, 11 и чл. 12, ал. 2 и 3 не
се прилагат за:
1. банка, която не е голяма институция
по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 146 от
Регламент (ЕС) № 575/2013 и стойността на
активите на която на индивидуална основа
съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 е помалка или равна на левовата равностойност
на 5 милиарда евро, усреднено за последните
четири години, предхожащи текущата година;
2. служител, чието годишно променливо
възнаграждение не надвишава левовата равностойност на 50 000 евро и не представлява
повече от една трета от общото му годишно
възнаграждение.“
§ 8. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
„(2) Въз основа на оповестената информация по чл. 450, параграф 1, букви „ж“, „з“, „и“
и „к“ от Регламент (ЕС) № 575/2013, както
и информацията, предоставяна от банките,
относно разликата в заплащането на жените
и мъжете, БНБ анализира тенденциите и
практиките за възнагражденията в банковата система, като предоставя резултатите
от този преглед на ЕБО.“
§ 9. В чл. 15, ал. 1 думите „и инвестиционните посредници“ се заличават.
§ 10. В § 2 от допълнителните разпоредби
думите „и инвестиционните посредници“ се
заличават, а след думите „директиви 2006/48/
ЕО и 2006/49/ЕО“ се добавя „и на Директива
(ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и
на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение
на Директива 2013/36/ЕС по отношение на
освободените субекти, финансовите холдинги,
финансовите холдинги със смесена дейност,
възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала
(ОВ, L 150/253 от 7 юни 2019 г.)“.
Заключителни разпоредби
§ 11. Наредбата влиза в сила в деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с
изк лючение на разпоредбите на § 4, т. 1,
§ 9 и 10 по отношение на заличаването на
думите „и инвестиционните посредници“,
които влизат в сила от 26 юни 2021 г.
§ 12. Тази наредба се издава на основание
чл. 73б, ал. 3 във връзка с § 13 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
кредитните институции и е приета с Решение
№ 127 от 27.04.2021 г. на Управителния съвет
на Българската народна банка.
Управител:
Димитър Радев
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Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 7 от 2014 г. за организацията
и у правлението на рисковете в банк ите
(обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 40
от 2019 г. и бр. 11 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се отменя.
2. В ал. 2 думите „и инвестиционните
посредници“ се заличават.
§ 2. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Банките използват стандартизирана методика, опростена стандартизирана
методика или прилагат вътрешни системи
за установяване, оценка, управление и ограничаване на рисковете, произтичащи от потенциални промени в лихвените проценти,
които засягат икономическата стойност на
капитала и нетния лихвен доход от дейността
им в банковия портфейл.
(2) Банките прилагат системи за оценка
и наблюдение на рисковете, произтичащи от
потенциални промени в кредитните спредове,
които засягат икономическата стойност на
капитала и нетния лихвен доход от дейността
им в банковия портфейл.
(3) Българската народна банка може да
изиска от банка да ползва стандартизираната методика по ал. 1, когато вътрешните
системи за оценка на рисковете по ал. 1 не
са задоволителни.
(4) Българската народна банка може да
изиска от банка, която е малка и несложна
институция по смисъла на чл. 4, параграф 1,
точка 145 от Регламент (ЕС) № 575/2013, да
използва стандартизираната методика по ал. 1,
когато прецени, че опростената стандартизирана методика не е подходяща за отразяването
на лихвения риск, произтичащ от дейностите
є в банковия портфейл.
(5) Стандартизираната и опростената стандартизирана методика по ал. 1 са методиките
по делегирания регламент на Европейската
комисия, издаден на основание чл. 84, параграф 5 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни
2013 г. относно достъпа до осъществяването на
дейност от кредитните институции и относно
пруденциалния надзор върху кредитните институции, за изменение на Директива 2002/87/
ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и
2006/49/ЕО.“
§ 3. В чл. 15, ал. 1 след думата „модела“
се добавя „и рискове, произтичащи от възлагането на дейности на външни изпълнители“.
§ 4. В чл. 23 т. 9 се отменя.
§ 5. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думите „ рисков профил“ се добавя „като“.
2. Създава се ал. 2:
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„(2) Сходният или идентичен процес по
ал. 1 може да включва рисково-ориентирани
сравнителни и количествени показатели, които
позволяват надлежно отчитане на специфичните рискове, на които отделната банка е или
може да бъде изложена.“
§ 6. В § 2 от допълнителните разпоредби
се заличават думите „и инвестиционните посредници“, а след думите „директиви 2006/48/
ЕО и 2006/49/ЕО“ се добавя „и на Директива
(ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и
на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение
на Директива 2013/36/ЕС по отношение на
освободените субекти, финансовите холдинги,
финансовите холдинги със смесена дейност,
възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала
(ОВ, L 150/253 от 7 юни 2019 г.)“.
Заключителни разпоредби
§ 7. Тази наредба се издава на основание
чл. 73, ал. 6 и чл. 79в, ал. 5 във връзка с § 13
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за кредитните институции и е приета
с Решение № 128 от 27.04.2021 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.
§ 8. Наредбата влиза в сила в деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на § 1, т. 2 и § 6 по отношение
на заличаването на думите „и инвестиционните посредници“, които влизат в сила на
26 юни 2021 г., и § 2 и 4, които влизат в сила
на 28 юни 2021 г.
Управител:
Димитър Радев
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет
(съвета на директорите) и надзорния съвет
на кредитна институция и изисквания във
връзка с изпълнение на техните функции
(ДВ, бр. 40 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Разпоредбите на наредбата, с изключение на чл. 20, се прилагат съответно за
финансов холдинг и финансов холдинг със
смесена дейност, както и при издаване на
одобрения за членовете на техните управителни и контролни органи или лицата, които
управляват дейността им.“
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Българската народна банка може да
разреши на лице по чл. 3, 4 или 5 да заема
една допълнителна длъжност на член на
управителен съвет (съвет на директорите),
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който не е изпълнителен член, или на член
на надзорен съвет, при условие че това няма
да доведе до неизпълнение на задълженията
му по чл. 17, ал. 2.“
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Към искането за издаване на разрешение банката представя:
1. списък на всички заемани от лицето
длъжности и специфични задължения, които
изискват отделяне на време;
2. информация за броя дни и часове, необходими за изпълнение на задълженията на
лицето, и описание на основните му функции;
3. причините, които обосновават заемането
на допълнителна длъжност.
(6) Българската народна банка уведомява
ЕБО за всяко издадено разрешение.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 7.
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) По отношение на значимите поднадзорни лица по чл. 121б, ал. 2 от Закона за
кредитните институции срокът по ал. 1 е
120 дни. В този случай искането по чл. 7,
ал. 1 се подава не по-късно от 120 дни преди
заседанието на съответния орган за избор на
кандидата.“
2. Досегашните ал. 2 – 4 стават съответно
ал. 3 – 5.
§ 4. В чл. 16, ал. 2, т. 3 накрая се добавя
„на Европейския парламент и на Съвета
от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните
изисквания за кредитните институции и за
изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ,
L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 575/2013“.
§ 5. В чл. 17 се създава ал. 3:
„(3) Притежаването на дялово участие в
свързани дружества или свързани лица не е
непременно пречка за независимо изпълнение
на функциите съгласно ал. 1.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Заварените при влизането в сила на
§ 3 от наредбата производства се довършват
в 60-дневен срок след подаването на всички
необходими документи по чл. 8.
§ 7. Тази наредба се издава на основание
чл. 10, ал. 6 и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с
§ 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните институции и
е приета с Решение № 129 от 27.04.2021 г. на
Управителния съвет на Българската народна
банка.
§ 8. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“ с изключение на § 3, който влиза в сила два месеца
след обнародването є в „Държавен вестник“,
и § 4, който влиза в сила от 26 юни 2021 г.
Управител:
Димитър Радев
2952
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-14
от 29 април 2021 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за
институциите в системата на предучилищното и
училищното образование по мотивирано предложение от кмета на община Стара Загора след
Решение № 767 по протокол № 19 от 25.02.2021 г.
на Общинския съвет – Стара Загора, становище
от Регионалното управление на образованието – Стара Загора, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-5726
от 13.11.2017 г. на министъра на образованието
и науката, поради необходимостта от създаване
на условия за достъп до качествено образование
считано от 15.09.2021 г. преобразувам Начално
училище „Кольо Ганчев“ – гр. Стара Загора, в
Основно училище „Кольо Ганчев“ – гр. Стара
Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, със седалище, официален адрес и адрес на
обучение: ул. Добруджа № 15.
1. Учениците от Начално училище „Кольо
Ганчев“ – гр. Стара Загора, община Стара Загора,
област Стара Загора, да продължат образованието
си в преобразуваното Основно училище „Кольо
Ганчев“ – гр. Стара Загора, община Стара Загора,
област Стара Загора.
2. Задължителната документация на Начално
училище „Кольо Ганчев“ – гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, да се
съхранява в преобразуваното Основно училище
„Кольо Ганчев“ – гр. Стара Загора, община Стара
Загора, област Стара Загора.
3. Финансиращ орган: кмет на община Стара
Загора.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
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Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-15
от 29 април 2021 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение
от кмета на община Стара Загора след Решение
№ 768 по протокол № 19 от 25.02.2021 г. на
Общинския съвет – Стара Загора, становище

от Регионалното управление на образованието – Стара Загора, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-5726
от 13.11.2017 г. на министъра на образованието и
науката, поради необходимостта от осигуряване
на оптимално осигуряване на образователния
процес считано от 15.09.2021 г. преобразувам
Първо ОУ „Георги Бакалов“ – гр. Стара Загора
(ул. Майор Таньо Кавалджиев № 168), и Средно училище „Христо Ботев“ – гр. Стара Загора
(ул. Майор Таньо Кавалджиев № 168), в Средно
училище „Христо Ботев“ – гр. Стара Загора,
община Стара Загора, област Стара Загора, със
седалище, официален адрес и адрес на обучение:
ул. Майор Таньо Кавалджиев № 168.
1. Учениците от Първо ОУ „Георги Бакалов“ – г р. Стара Загора, и Средно у чилище
„Христо Ботев“ – гр. Стара Загора, да продължат
образованието си в преобразуваното Средно училище „Христо Ботев“ – гр. Стара Загора, община
Стара Загора, област Стара Загора.
2. Задължителната документация на Първо ОУ
„Георги Бакалов“ – гр. Стара Загора, и Средно
училище „Христо Ботев“ – гр. Стара Загора, да
се съхранява в преобразуваното Средно училище
„Христо Ботев“ – гр. Стара Загора, община Стара
Загора, област Стара Загора.
3. Финансиращ орган: кмет на община Стара
Загора.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
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Министър:
Кр. Вълчев

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-259
от 31 март 2021 г.
На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 4 и 5 и чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и Решение № 122 от 2.03.2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
изм. с решения на Министерския съвет № 52
от 5.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.) и № 615 от
2.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), предвид Решение
на Комисията 2009/91/ЕО от 12 декември 2008 г.
за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на
Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Алпийския
биогеографски регион (нотифицирано под номер
С(2008) 7973) и предвид наличието на нови данни, отразени в актуалния стандартен формуляр
с данни и оценки на защитена зона BG0000495
„Рила“, изменям и допълвам Заповед № РД-764
от 28.10.2008 г. на министъра на околната среда
и водите (ДВ, бр. 100 от 2008 г.) за обявяване на
защитена зона BG0000495 „Рила“, както следва:
1. В т. 2 се правят следните изменения и
допълнения:
1.1. В основния текст думите „следните видове
птици“ се заличават.
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1.2. В началото на т. 2.1 се добавя „следните
видове птици“.
1.3. В началото на т. 2.2 се добавя „следните
видове птици“.
1.4. Създават се т. 2.3 и 2.4:
„2.3. типове природни местообитания по чл. 6,
ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие:
– 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи
води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или
Isoeto-Nanojuncetea;
– 3160 Естествени дистрофни езера;
– 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и CallitrichoBatrachion;
– 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества;
– 4070 * Храстови съобщества с Pinus mugo;
– 6150 Силикатни алпийски и бореални тревни
съобщества;
– 6230 * Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините;
– 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни
съобщества;
– 6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени
или глинести почви (Molinion caeruleae);
– 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви
в равнините и в планинския до алпийския пояс;
– 6520 Планински сенокосни ливади;
– 7140 Преходни блата и плаващи подвижни
торфища;
– 8110 Силикатни сипеи от планинския до
снежния пояс;
– 8220 Хазмофитна растителност по силикатни
скални склонове;
– 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum;
– 9170 Дъбово-габърови гори от типа GalioCarpinetum;
– 91BA Мизийски гори от обикновена ела;
– 91CA Рило-Родопски и Старопланински
бялборови гори;
– 91D0 * Мочурни гори;
– 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския
до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea);
– 95A0 Гори от бяла и черна мура;
2.4. местообитанията на видове по чл. 6, ал. 1,
т. 2 от Закона за биологичното разнообразие:
2.4.1. бозайници – *Кафява мечка (Ursus arctos),
*Европейски вълк (Canis lupus), Видра (Lutra lutra),
Дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica), Лалугер (Spermophilus citellus), Голям нощник (Myotis
myotis), Остроух нощник (Myotis blythii), Дългоух
нощник (Myotis bechsteinii), Голям подковонос
(Rhinolophus ferrumequinum), Maлък подковонос
(Rhinolophus hipposideros), Ш и рокоу х п ри леп
(Barbastella barbastellus);
2.4.2. земноводни и влечуги – Голям гребенест
тритон (Triturus karelinii), Жълтокоремна бумка
(Bombina variegata), Шипобедрена костену рка
(Testudo graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo
hermannï);
2.4.3. риби – Главоч (Cottus gobio);
2.4.4. безгръбначни – *Ручеен рак (Austropotamobius torrentium), Кордулегастер (Ба лканско
воденичарче) (Cordulegaster heros), Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Буков сечко (Morimus
funereus), *А лпийска роза ли я (Rosalia alpina),
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*Четириточкова меча пеперуда (Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria), Полиоматус (Polyommatus
eroides), Еуфидриас (Euphydryas aurinia);
2.4.5. растения – К арпатска тоци я (Tozzia
carpathica), Buxbaumia viridis, Meesia longiseta.“
2. В т. 3 се правят следните изменения и
допълнения:
2.1. Точки 3.1 и 3.2 се изменят така:
„3.1. опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2.1 и 2.2 видове птици,
техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на
благоприятното им състояние;
3.2. опазване и под държане на типовете
природни местообитания, посочени в т. 2.3,
местообитанията на посочените в т. 2.4 видове,
техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на
благоприятното им природозащитно състояние
в Алпийския биогеографски регион;“.
2.2. Създават се т. 3.3 – 3.5:
„3.3. подобряване на състоянието на местообитанията на видовете Ливаден дърдавец (Crex
crex) и Голям нощник (Myotis myotis);
3.4. подобряване на структурата и функциите
на природни местообитания с кодове 3130, 3160,
3260, 6150, 6230*, 9130, 9170, 91BA, 91CA, 91D0*
и 95A0;
3.�����������������������������������������
5����������������������������������������
. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове природни
местообитания, посочени в т. 2.3, местообитания
на посочени в т. 2 видове и техни популации.“
3. Създават се т. 3а и 3б:
„3а. Целите на защитената зона по т. 3 са
определени съобразно важността на защитената
зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типовете
природни местообитания и видовете по т. 2 в
Алпийския биогеографски регион, както и за
свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната, като част от Европейската
екологична мрежа Натура 2000. Те определят
и приоритетите при планиране и прилагане на
мерки в защитената зона.
3б. Приоритетни за опазване в защитената зона
са типовете природни местообитания и видовете
по т. 2, означени със знак (*) в приложения № 1
и № 2 от ЗБР, видът Meesia longiseta, както и типовете природни местообитания и видовете, за
които са определени цели за подобряване в т. 3.“
4. Създават се т. 4а, 4б, 4в и 4г:
„4а. С та н дар т н и я т форм ул я р с да н н и и
оценки за защитената зона, както и картен
материал с границите є са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и
водите, РИОСВ – София, РИОСВ – Пазарджик,
РИОСВ – Благоевград, и на интернет страницата
на Информационната система за защитените зони
от екологичната мрежа Натура 2000.
4б. В границите на защитената зона се забранява паша на домашни животни в районите на
разпространение на природни местообитания с
кодове 3130 и 3160, както и в реално заетите местообитания на вида Дива коза (Rupicapra rupicapra
balcanica), определени с координатен регистър
съгласно приложението към настоящата заповед.
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4в. Мерки за постигане целите на опазване
на защитената зона са определени или могат да
се определят също във:
4в.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от
Закона за биологичното разнообразие;
4в.2. планове за управление на речните басейни в Западнобеломорския, Източнобеломорския
и Дунавския район за басейново управление на
водите;
4в.3. планове за действие за видове и планове
за управление на защитени територии;
4в.4. други планови, програмни и стратегически документи.
4г. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения, които не са
непосредствено свързани или необходими за
управлението на защитената зона и които поотделно или във взаимодействие с други планове,
програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно
въздействие върху нея, се подлагат на оценка
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за съвместимостта им с предмета и целите на
опазване на защитената зона, съгласно чл. 31
от ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия закон.“
Промени те, п роизт и чащи от настоящата
заповед, да се отразят в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ, РИОСВ – София,
РИОСВ – Пазарджик, и РИОСВ – Благоевград,
съгласно чл. 18 от Закона за биологичното разнообразие.
Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-764 от 28.10.2008 г. на министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 100 от 2008 г.)
за обявяване на защитена зона BG0000495 „Рила“,
която в останалата си част остава непроменена.
Заповедта влиза в сила от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 16, ал. 3 във връзка с чл. 12,
ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие заповедта е окончателна и не подлежи на обжалване.
За министър:
Н. Кънчев

Приложение
към Заповед № РД-259/31.03.2021 г.
Координатен регистър на районите на разпространение на природни местообитания с кодове 3130 и
3160, както и в реално заетите местообитания на вида Дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica), в
които се налагат забраните по точка 4б от настоящата заповед, в „Българска геодезическа система
2005“, проекция UTM, зона 35N
№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1

196371,845

4677260,305

2157

204522,156

4658077,361

4313

214064,342

4681524,252

6469

219112,823

4672668,051

2

194294,338

4682544,254

2158

204527,536

4659606,824

4314

214064,342

4681644,252

6470

219122,002

4671323,680

3

194294,338

4682574,254

2159

204545,472

4659414,912

4315

214064,342

4681794,252

6471

219126,249

4668569,377

4

194324,338

4682574,254

2160

204552,130

4676692,903

4316

214064,342

4681824,252

6472

219154,979

4668519,099

5

194324,338

4682604,254

2161

204552,130

4676632,903

4317

214064,342

4681854,252

6473

219159,667

4670721,042

6

194354,338

4682394,254

2162

204552,131

4676452,903

4318

214064,342

4681884,252

6474

219164,342

4672584,249

7

194354,338

4682424,254

2163

204558,027

4659368,279

4319

214094,342

4680174,251

6475

219164,342

4672644,249

8

194354,338

4682544,254

2164

204566,995

4659181,749

4320

214094,342

4680234,251

6476

219165,048

4671183,782

9

194354,338

4682574,254

2165

204582,130

4676632,903

4321

214094,342

4681614,252

6477

219179,365

4672694,031

10

194384,338

4682424,254

2166

204582,130

4676572,903

4322

214094,342

4681644,252

6478

219194,342

4672434,249

11

194384,338

4682574,254

2167

204582,131

4676452,903

4323

214094,342

4681884,252

6479

219194,342

4672524,249

12

194414,338

4682334,254

2168

204582,131

4676392,903

4324

214094,342

4681974,252

6480

219208,093

4671452,816

13

194414,338

4682604,254

2169

204584,931

4660022,931

4325

214094,342

4682334,252

6481

219213,474

4671399,009

14

194414,338

4682634,254

2170

204590,311

4659441,816

4326

214094,342

4682394,252

6482

219218,855

4671894,033

15

194444,338

4681224,254

2171

204601,072

4658167,039

4327

214098,395

4681550,477

6483

219240,378

4671232,208

16

194444,338

4681374,254

2172

204612,130

4676572,903

4328

214120,685

4677329,044

6484

219256,520

4671824,084

17

194444,338

4682244,254

2173

204612,131

4676482,903

4329

214124,342

4680144,251

6485

219263,058

4672731,663

18

194444,338

4682334,254

2174

204612,131

4676392,903

4330

214124,342

4680174,251

6486

219278,043

4671980,125

19

194444,338

4682424,254

2175

204645,912

4659463,338

4331

214124,342

4680234,251

6487

219284,342

4672404,249

20

194444,338

4682634,254

2176

204667,434

4659228,381

4332

214124,342

4680264,251

6488

219299,565

4670322,870

21

194474,338

4681194,254

2177

204685,370

4659452,577

4333

214124,342

4680294,251

6489

219314,342

4672404,249

22

194474,338

4681224,254

2178

204685,370

4659545,842

4334

214124,342

4680324,251

6490

219314,516

4672756,505

23

194474,338

4681284,254

2179

204701,512

4658048,664

4335

214124,342

4682394,252

6491

219331,849

4670139,927

24

194474,338

4681314,254

2180

204701,512

4658048,664

4336

214154,342

4680174,251

6492

219347,992

4671716,470

25

194474,338

4681584,254

2181

204701,512

4658184,975

4337

214154,342

4680204,251

6493

219359,467

4672784,600

26

194474,338

4681614,254

2182

204702,131

4676452,903

4338

214154,342

4681914,252

6494

219374,342

4672464,249

27

194474,338

4682424,254

2183

204702,579

4676531,858

4339

214154,342

4681974,252

6495

219374,895

4672146,926

28

194474,338

4682544,254

2184

204717,654

4659370,073

4340

214154,342

4682544,252

6496

219387,340

4672842,268

29

194504,338

4681074,254

2185

204723,035

4659312,679

4341

214154,342

4682574,252

6497

219402,127

4672914,502

30

194504,338

4681134,254

2186

204728,416

4659972,711

4342

214184,342

4680294,251

6498

219404,342

4672464,249

31

194504,338

4681194,254

2187

204732,003

4659230,175

4343

214184,342

4680324,251

6499

219404,342

4672494,249

32

194504,338

4681254,254

2188

204732,003

4659423,880

4344

214184,342

4681794,252

6500

219404,343

4672794,249
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№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

33

194504,338

4681284,254

2189

204732,131

4676452,903

4345

214184,342

4681824,252

6501

219414,844

4673001,226

34

194504,338

4681314,254

2190

204738,899

4677052,441

4346

214184,342

4681914,252

6502

219417,941

4670581,144

35

194504,338

4681374,254

2191

204751,732

4659230,175

4347

214184,342

4681974,252

6503

219421,521

4673153,025

36

194504,338

4681704,254

2192

204762,130

4676812,903

4348

214214,342

4680204,251

6504

219422,533

4673037,749

37

194504,338

4681734,254

2193

204765,802

4676591,046

4349

214214,342

4680234,251

6505

219422,533

4673079,448

38

194504,338

4682184,254

2194

204767,147

4677064,547

4350

214214,342

4680264,251

6506

219434,343

4672734,249

39

194504,338

4682244,254

2195

204775,048

4659613,998

4351

214214,342

4680294,251

6507

219434,343

4673156,235

40

194504,338

4682634,254

2196

204776,842

4658141,929

4352

214214,342

4682424,252

6508

219434,343

4673124,249

41

194504,338

4682784,254

2197

204778,636

4659294,743

4353

214214,342

4682454,252

6509

219460,986

4671937,079

42

194504,338

4682814,254

2198

204780,599

4676712,112

4354

214214,342

4682514,252

6510

219464,343

4672554,249

43

194534,338

4681074,254

2199

204782,714

4676993,969

4355

214214,342

4682574,252

6511

219464,343

4672674,249

44

194534,338

4681104,254

2200

204785,980

4676491,503

4356

214244,342

4680234,251

6512

219471,748

4671399,009

45

194534,338

4681164,254

2201

204789,397

4659829,226

4357

214244,342

4680264,251

6513

219494,343

4672914,249

46

194534,338

4681224,254

2202

204792,131

4676572,903

4358

214244,342

4681704,252

6514

219494,343

4673064,249

47

194534,338

4681284,254

2203

204792,984

4659685,741

4359

214244,342

4681734,252

6515

219524,343

4672914,249

48

194534,338

4681314,254

2204

204809,126

4659294,743

4360

214244,342

4681794,252

6516

219524,343

4672974,249

49

194534,338

4681494,254

2205

204821,681

4659192,510

4361

214244,342

4681824,252

6517

219524,343

4673034,249

50

194534,338

4681524,254

2206

204822,130

4676722,903

4362

214244,342

4681914,252

6518

219524,343

4673064,249

51

194534,338

4681734,254

2207

204822,131

4676572,903

4363

214244,342

4681974,252

6519

219525,555

4672109,261

52

194534,338

4682154,254

2208

204823,475

4658109,645

4364

214274,342

4681434,252

6520

219547,077

4670677,996

53

194534,338

4682184,254

2209

204845,937

4676799,045

4365

214274,342

4681494,252

6521

219554,343

4672974,249

54

194534,338

4682694,254

2210

204852,172

4659255,285

4366

214274,342

4681584,252

6522

219554,343

4673034,249

55

194554,768

4682803,527

2211

204929,295

4659224,794

4367

214274,342

4681614,252

6523

219575,999

4673181,421

56

194558,488

4682773,801

2212

204951,547

4676482,607

4368

214274,342

4681734,252

6524

219581,379

4671473,947

57

194564,338

4681104,254

2213

204951,547

4676542,607

4369

214274,342

4681794,252

6525

219600,884

4671867,130

58

194564,338

4681164,254

2214

204981,547

4676542,607

4370

214274,342

4681824,252

6526

219611,646

4671807,942

59

194564,338

4681254,254

2215

204981,547

4676572,607

4371

214274,342

4681914,252

6527

219619,044

4672822,708

60

194564,338

4681284,254

2216

205011,547

4676422,607

4372

214274,342

4682604,252

6528

219633,169

4672093,119

61

194564,338

4681314,254

2217

205011,547

4676572,607

4373

214304,342

4681614,252

6529

219654,691

4672421,342

62

194564,338

4681404,254

2218

205011,547

4676602,607

4374

214304,342

4681644,252

6530

219660,296

4673140,169

63

194564,338

4681494,254

2219

205041,547

4676422,607

4375

214304,342

4681734,252

6531

219662,090

4673208,324

64

194564,338

4681614,254

2220

205041,547

4676602,607

4376

214304,342

4681801,752

6532

219688,993

4672749,172

65

194564,338

4681674,254

2221

205071,547

4676422,607

4377

214304,342

4681824,252

6533

219692,356

4672087,738

66

194564,338

4681944,254

2222

205071,547

4676602,607

4378

214304,342

4681854,252

6534

219692,356

4672572,001

67

194564,338

4681974,254

2223

205071,547

4676722,607

4379

214304,342

4681914,252

6535

219708,498

4671280,634

68

194564,338

4682004,254

2224

205071,547

4677262,608

4380

214304,342

4682604,252

6536

219714,777

4681572,168

69

194564,338

4682124,254

2225

205071,547

4677292,608

4381

214334,342

4681044,252

6537

219740,782

4671097,690

70

194564,338

4682874,254

2226

205101,547

4676422,607

4382

214334,342

4681104,252

6538

219746,163

4672711,899

71

194593,814

4682773,061

2227

205101,547

4676722,607

4383

214334,342

4681704,252

6539

219751,544

4671129,975

72

194593,814

4682773,061

2228

205101,547

4676902,608

4384

214334,342

4681704,252

6540

219784,052

4673208,324

73

194594,338

4681224,254

2229

205101,547

4677142,608

4385

214334,342

4681734,252

6541

219794,343

4673246,359

74

194594,338

4681254,254

2230

205101,547

4677202,608

4386

214334,342

4681824,252

6542

219794,343

4673246,359

75

194594,338

4681974,254

2231

205101,547

4677262,608

4387

214334,342

4681854,252

6543

219794,589

4670731,803

76

194594,338

4682004,254

2232

205101,547

4677382,608

4388

214334,342

4681974,252

6544

219800,435

4673247,885

77

194594,338

4682124,254

2233

205101,547

4677442,608

4389

214334,342

4682184,252

6545

219843,016

4671598,095

78

194594,338

4682154,254

2234

205131,547

4676602,607

4390

214364,342

4681104,252

6546

219843,913

4681651,084

79

194624,338

4681224,254

2235

205131,547

4676692,607

4391

214364,342

4681134,252

6547

219864,538

4672141,545

80

194624,338

4681254,254

2236

205131,547

4676692,607

4392

214364,342

4681434,252

6548

219869,919

4672803,371

81

194624,338

4681584,254

2237

205131,547

4676902,607

4393

214364,342

4681434,252

6549

219877,318

4673116,852

82

194624,338

4682664,254

2238

205131,547

4677052,608

4394

214364,342

4681524,252

6550

219884,343

4673304,249

83

194624,338

4682694,254

2239

205161,547

4676452,607

4395

214364,342

4681644,252

6551

219922,830

4681873,486

84

194624,338

4682754,254

2240

205161,547

4676602,607

4396

214364,342

4681679,287

6552

219934,487

4671097,690

85

194626,361

4682303,483

2241

205161,547

4676632,607

4397

214364,342

4681734,252

6553

219950,630

4672415,961

86

194654,338

4680804,253

2242

205161,547

4676662,607

4398

214364,342

4681764,252

6554

219977,533

4672695,757

87

194654,338

4680834,254

2243

205161,547

4676692,607

4399

214364,342

4681824,252

6555

219994,573

4682113,824

88

194654,338

4680924,254

2244

205191,547

4676632,607

4400

214364,342

4682124,252

6556

220009,817

4671781,039

89

194654,338

4680984,254

2245

205191,547

4676662,607

4401

214394,342

4681134,252

6557

220031,340

4670710,280

90

194654,338

4681014,254

2246

205191,548

4677442,608

4402

214394,342

4681164,252

6558

220031,340

4671291,395
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91

194654,338

4681074,254

2247

205221,547

4677172,608

4403

214394,342

4681494,252

6559

220031,340

4672281,443

92

194654,338

4681194,254

2248

205221,547

4677232,608

4404

214394,342

4681524,252

6560

220042,592

4682188,854

93

194654,338

4681224,254

2249

205221,548

4677502,608

4405

214394,342

4681644,252

6561

220042,592

4682188,854

94

194654,338

4681284,254

2250

205251,547

4677232,608

4406

214394,342

4681678,002

6562

220052,863

4672001,647

95

194654,338

4681344,254

2251

205251,547

4677262,608

4407

214394,342

4681711,752

6563

220074,386

4673093,928

96

194654,338

4681734,254

2252

205251,547

4677262,608

4408

214394,342

4681734,252

6564

220098,600

4681902,184

97

194654,338

4681794,254

2253

205251,547

4677292,608

4409

214394,342

4681764,252

6565

220112,050

4672394,438

98

194654,338

4681854,254

2254

205251,547

4677382,608

4410

214394,342

4681794,252

6566

220162,810

4682175,078

99

194654,338

4681944,254

2255

205251,548

4677472,608

4411

214394,342

4681824,252

6567

220171,238

4671151,497

100

194654,338

4682694,254

2256

205251,548

4677562,608

4412

214394,342

4681854,252

6568

220173,327

4682897,314

101

194654,338

4682751,262

2257

205281,547

4676452,607

4413

214394,342

4681974,252

6569

220176,619

4672701,138

102

194670,064

4682393,749

2258

205281,547

4677172,607

4414

214394,342

4682244,252

6570

220253,900

4682914,830

103

194676,439

4682331,733

2259

205281,547

4677217,608

4415

214394,342

4682634,252

6571

220257,329

4673115,451

104

194684,338

4680984,254

2260

205281,547

4677262,608

4416

214424,342

4681464,252

6572

220289,613

4672787,229

105

194684,338

4681014,254

2261

205281,547

4677292,608

4417

214424,342

4681494,252

6573

220300,375

4672146,926

106

194684,338

4681254,254

2262

205281,547

4677322,608

4418

214424,342

4681644,252

6574

220477,938

4672152,307

107

194684,338

4681284,254

2263

205281,548

4677502,608

4419

214424,342

4681794,252

6575

220542,506

4673083,167

108

194684,338

4681344,254

2264

205281,548

4677652,608

4420

214424,342

4681824,252

6576

220558,648

4672319,108

109

194684,338

4681644,254

2265

205281,548

4677682,608

4421

214424,342

4682124,252

6577

220558,648

4672383,677

110

194684,338

4681794,254

2266

205311,547

4677082,607

4422

214424,342

4682244,252

6578

220580,171

4672808,752

111

194684,338

4681854,254

2267

205311,547

4677121,607

4423

214424,342

4682274,252

6579

220607,075

4672889,462

112

194684,338

4682664,254

2268

205311,547

4677162,107

4424

214424,342

4682634,252

6580

220633,978

4672986,314

113

194684,338

4682724,254

2269

205311,547

4677202,607

4425

214454,194

4681020,479

6581

220660,881

4672620,427

114

194699,338

4681194,254

2270

205311,548

4677772,608

4426

214454,194

4681020,479

6582

220709,308

4672964,792

115

194704,931

4682200,889

2271

205311,548

4677862,608

4427

214454,342

4681164,252

6583

220811,541

4673050,883

116

194714,338

4680684,253

2272

205311,548

4677892,608

4428

214454,342

4681194,252

6584

220833,064

4672830,274

117

194714,338

4680804,253

2273

205311,548

4678042,608

4429

214454,342

4681974,252

6585

220859,967

4672674,234

118

194714,338

4680924,254

2274

205341,547

4677082,607

4430

214454,342

4682274,252

6586

220919,155

4672528,955

119

194714,338

4681104,254

2275

205341,547

4677142,607

4431

214454,342

4682334,252

6587

220983,723

4672927,127

120

194714,338

4681164,254

2276

205341,547

4677202,607

4432

214484,342

4680984,252

6588

221016,905

4681113,015

121

194714,338

4681224,254

2277

205341,547

4677262,607

4433

214484,342

4681044,252

6589

221020,492

4681561,406

122

194714,338

4681254,254

2278

205341,547

4677322,608

4434

214484,342

4681164,252

6590

221020,492

4681561,406

123

194744,338

4681164,254

2279

205341,548

4678042,608

4435

214484,342

4681194,252

6591

221085,956

4672421,341

124

194744,338

4681194,254

2280

205341,548

4678072,608

4436

214484,342

4681224,252

6592

221135,280

4681647,497

125

194744,338

4681404,254

2281

205371,547

4676482,607

4437

214484,342

4681464,252

6593

221142,455

4680933,658

126

194744,338

4682694,254

2282

205371,547

4676812,607

4438

214484,342

4681524,252

6594

221172,048

4672545,097

127

194744,338

4682724,254

2283

205371,547

4676962,607

4439

214484,342

4681644,252

6595

221199,849

4681410,747

128

194748,838

4680834,253

2284

205371,547

4677022,607

4440

214484,342

4681824,252

6596

221204,332

4672738,802

129

194751,111

4682081,014

2285

205371,547

4677082,607

4441

214484,342

4681854,252

6597

221217,784

4681213,454

130

194762,619

4682466,827

2286

205371,547

4677142,607

4442

214484,342

4681974,252

6598

221231,908

4673198,852

131

194774,338

4680684,253

2287

205371,547

4677232,607

4443

214484,342

4682004,252

6599

221250,740

4673241,897

132

194774,338

4680774,253

2288

205371,548

4677502,608

4444

214484,342

4682064,252

6600

221250,740

4673306,466

133

194774,338

4680954,254

2289

205371,548

4677862,608

4445

214484,342

4682094,252

6601

221253,431

4673379,105

134

194774,338

4682694,254

2290

205371,548

4677892,608

4446

214484,342

4682154,252

6602

221274,281

4672690,376

135

194774,338

4682724,254

2291

205371,548

4678042,608

4447

214492,755

4682642,983

6603

221285,715

4673395,247

136

194781,838

4681224,254

2292

205371,548

4678072,608

4448

214507,841

4677337,902

6604

221311,050

4680797,347

137

194796,384

4681988,952

2293

205371,548

4678072,608

4449

214514,342

4681644,252

6605

221326,070

4673180,019

138

194804,338

4680774,253

2294

205401,547

4676482,607

4450

214514,342

4681824,252

6606

221326,070

4673180,019

139

194804,338

4680834,253

2295

205401,547

4676512,607

4451

214514,342

4681854,252

6607

221334,141

4673416,770

140

194804,338

4680954,254

2296

205401,547

4676722,607

4452

214514,342

4682154,252

6608

221349,611

4672631,188

141

194804,338

4681194,254

2297

205401,547

4676812,607

4453

214514,342

4682184,252

6609

221358,354

4673408,699

142

194804,338

4681224,254

2298

205401,547

4676962,607

4454

214544,342

4680984,252

6610

221366,425

4673365,653

143

194804,338

4681614,254

2299

205401,547

4677022,607

4455

214544,342

4681014,252

6611

221381,895

4672631,188

144

194804,338

4681674,254

2300

205401,547

4677082,607

4456

214544,342

4681044,252

6612

221381,895

4672668,853

145

194804,338

4682724,254

2301

205401,547

4677232,607

4457

214544,342

4681074,252

6613

221385,258

4673303,775

146

194804,338

4682736,304

2302

205401,548

4677502,608

4458

214544,342

4681134,252

6614

221457,897

4673241,897

147

194834,338

4681374,254

2303

205401,548

4677532,608

4459

214544,342

4681164,252

6615

221457,897

4673282,253

148

194834,338

4681494,254

2304

205401,548

4678012,608

4460

214544,342

4681554,252

6616

221476,058

4680876,264
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149

194834,338

4681554,254

2305

205401,548

4678042,608

4461

214544,342

4681794,252

6617

221479,645

4680115,792

150

194834,338

4681614,254

2306

205431,547

4676662,607

4462

214544,342

4681854,252

6618

221511,929

4679914,913

151

194834,338

4681674,254

2307

205431,547

4676722,607

4463

214544,342

4682154,252

6619

221537,039

4680664,623

152

194834,338

4681704,254

2308

205431,548

4677532,608

4464

214544,342

4682184,252

6620

221587,259

4680585,706

153

194836,548

4682733,092

2309

205431,548

4677562,608

4465

214544,342

4682364,252

6621

221630,304

4680452,983

154

194864,338

4681374,254

2310

205431,548

4677802,608

4466

214571,672

4682668,092

6622

221641,066

4680775,824

155

194864,338

4681494,254

2311

205431,548

4677832,608

4467

214574,342

4681014,252

6623

221669,763

4680108,618

156

194864,338

4681569,254

2312

205431,548

4677982,608

4468

214574,342

4681074,252

6624

221689,267

4673274,182

157

194864,338

4681644,254

2313

205431,548

4678012,608

4469

214574,342

4681134,252

6625

221705,409

4673352,202

158

194864,338

4681794,254

2314

205461,547

4676572,607

4470

214574,342

4681194,252

6626

221716,395

4679617,181

159

194864,338

4681824,254

2315

205461,547

4676662,607

4471

214574,342

4681224,252

6627

221735,003

4673034,741

160

194864,619

4681914,467

2316

205461,547

4676722,607

4472

214574,342

4681254,252

6628

221735,003

4673034,741

161

194872,845

4682505,545

2317

205461,548

4677832,608

4473

214574,342

4681314,252

6629

221737,918

4680496,028

162

194894,338

4680924,253

2318

205461,548

4677982,608

4474

214574,342

4681374,252

6630

221740,384

4673349,511

163

194894,338

4681164,254

2319

205491,547

4676602,607

4475

214574,342

4682154,252

6631

221748,680

4680696,907

164

194894,338

4681194,254

2320

205491,547

4676625,107

4476

214574,342

4682184,252

6632

221767,287

4673306,466

165

194894,338

4681644,254

2321

205491,547

4676692,607

4477

214574,342

4682364,252

6633

221780,964

4680592,881

166

194894,338

4681674,254

2322

205491,547

4676722,607

4478

214574,342

4682394,252

6634

221796,881

4673155,806

167

194894,338

4681824,254

2323

205491,547

4676752,607

4479

214574,342

4682484,252

6635

221796,881

4673217,684

168

194894,338

4682532,956

2324

205491,547

4676842,607

4480

214574,342

4682514,252

6636

221804,952

4672978,243

169

194894,338

4682574,254

2325

205491,547

4676872,607

4481

214604,342

4681194,252

6637

221826,475

4673107,380

170

194924,338

4681164,254

2326

205491,548

4677562,608

4482

214604,342

4681224,252

6638

221827,596

4679943,610

171

194924,338

4681404,254

2327

205491,548

4677772,608

4483

214604,342

4681254,252

6639

221836,476

4675846,775

172

194924,338

4681539,254

2328

205491,548

4677802,608

4484

214604,342

4681284,252

6640

221837,909

4675938,579

173

194924,338

4681674,254

2329

205521,547

4676572,607

4485

214604,342

4681524,252

6641

221864,343

4675014,250

174

194931,056

4681936,077

2330

205521,547

4676602,607

4486

214604,342

4681554,252

6642

221864,343

4675014,250

175

194954,338

4680894,253

2331

205521,547

4676692,607

4487

214604,342

4681614,252

6643

221872,936

4675993,583

176

194954,338

4680924,253

2332

205521,547

4676752,607

4488

214604,342

4681734,252

6644

221874,229

4679595,658

177

194978,770

4682548,229

2333

205521,547

4676842,607

4489

214604,342

4682094,252

6645

221893,509

4674471,442

178

194983,846

4681854,090

2334

205521,547

4676902,607

4490

214604,342

4682184,252

6646

221896,476

4675846,775

179

195014,338

4681179,254

2335

205521,548

4677472,607

4491

214634,342

4681194,252

6647

221896,476

4675876,775

180

195014,338

4681254,254

2336

205521,548

4677742,608

4492

214634,342

4681224,252

6648

221904,740

4676039,989

181

195014,338

4681404,254

2337

205521,548

4677772,608

4493

214634,342

4681284,252

6649

221926,476

4675876,775

182

195014,338

4681494,254

2338

205551,547

4676872,607

4494

214634,342

4681314,252

6650

221928,708

4672943,269

183

195044,338

4681314,254

2339

205551,547

4676902,607

4495

214634,342

4681434,252

6651

221954,343

4674444,249

184

195044,338

4681404,254

2340

205551,548

4677472,607

4496

214634,342

4681704,252

6652

221960,768

4676047,090

185

195074,338

4680894,253

2341

205551,548

4677652,608

4497

214634,342

4681734,252

6653

221960,992

4672964,792

186

195074,338

4681524,254

2342

205581,548

4677562,607

4498

214664,342

4681134,252

6654

221960,992

4673021,289

187

195074,338

4681674,254

2343

205581,548

4677652,607

4499

214664,342

4681194,252

6655

221972,147

4676106,598

188

195096,388

4682698,229

2344

206288,818

4662673,820

4500

214664,342

4681434,252

6656

221974,444

4673153,116

189

195099,220

4681674,254

2345

206317,515

4662594,903

4501

214664,342

4681464,252

6657

221979,825

4673037,431

190

195131,246

4681568,375

2346

206353,386

4662598,490

4502

214694,342

4679214,251

6658

221984,343

4674594,249

191

195133,800

4681601,604

2347

206364,148

4662691,756

4503

214694,342

4679274,251

6659

221985,430

4679782,189

192

195134,338

4680894,253

2348

206407,193

4662799,370

4504

214694,342

4679304,251

6660

221990,992

4675043,646

193

195142,379

4681538,521

2349

206417,955

4662899,809

4505

214694,342

4679364,251

6661

222002,264

4676139,598

194

195162,187

4681520,167

2350

206432,303

4662899,809

4506

214694,342

4679364,251

6662

222005,850

4675532,197

195

195164,338

4681164,254

2351

206432,303

4662899,809

4507

214694,342

4681134,252

6663

222009,819

4675573,401

196

195164,338

4681284,254

2352

206443,064

4662533,922

4508

214694,342

4681179,252

6664

222013,506

4675485,401

197

195194,338

4680894,253

2353

206443,064

4662741,976

4509

214694,342

4681224,252

6665

222014,343

4674594,249

198

195194,338

4680924,253

2354

206444,340

4676694,251

4510

214694,342

4681764,252

6666

222014,343

4674714,249

199

195194,338

4681284,254

2355

206444,340

4676754,251

4511

214724,342

4679274,251

6667

222014,343

4674834,249

200

195194,338

4681314,254

2356

206444,340

4676994,252

4512

214724,342

4679304,251

6668

222027,225

4675452,307

201

195200,347

4681521,621

2357

206444,340

4677084,252

4513

214724,342

4679364,251

6669

222030,941

4673083,167

202

195224,338

4680924,253

2358

206464,587

4662828,067

4514

214724,342

4679394,251

6670

222033,912

4674925,719

203

195224,338

4680984,253

2359

206474,340

4676634,251

4515

214724,342

4680954,252

6671

222039,965

4674885,364

204

195224,338

4681104,254

2360

206474,340

4676694,251

4516

214724,342

4680984,252

6672

222044,343

4674774,249

205

195224,338

4681134,254

2361

206474,340

4676754,251

4517

214724,342

4681194,252

6673

222044,343

4674834,249

206

195224,338

4681284,254

2362

206474,340

4676904,251

4518

214724,342

4681224,252

6674

222044,343

4675584,250
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207

195224,338

4681314,254

2363

206474,340

4676994,252

4519

214724,342

4681734,252

6675

222049,647

4676043,239

208

195227,339

4681550,812

2364

206474,340

4677084,252

4520

214729,388

4677331,136

6676

222049,998

4679527,503

209

195237,515

4681587,712

2365

206478,936

4662487,289

4521

214734,887

4680938,423

6677

222054,090

4674982,216

210

195248,972

4681637,300

2366

206478,936

4662677,407

4522

214736,680

4681778,484

6678

222061,108

4675465,276

211

195254,338

4681044,253

2367

206504,340

4676604,251

4523

214754,342

4679214,251

6679

222063,225

4673177,329

212

195254,338

4681104,253

2368

206504,340

4676634,251

4524

214754,342

4679261,501

6680

222063,898

4675911,675

213

195254,338

4681254,254

2369

206518,394

4662616,426

4525

214754,342

4679308,751

6681

222067,485

4675856,075

214

195254,338

4681284,254

2370

206529,156

4662519,573

4526

214754,342

4679334,251

6682

222070,037

4676074,676

215

195254,338

4681674,254

2371

206534,340

4676934,251

4527

214754,342

4680864,251

6683

222074,343

4675014,250

216

195284,338

4680984,253

2372

206534,340

4676994,252

4528

214754,342

4680894,251

6684

222074,343

4675044,250

217

195284,338

4681014,253

2373

206554,265

4662533,922

4529

214754,342

4680924,251

6685

222074,343

4675494,250

218

195284,338

4681044,253

2374

206564,340

4676604,251

4530

214754,342

4680984,252

6686

222074,343

4675584,250

219

195284,338

4681104,253

2375

206564,340

4676634,251

4531

214754,342

4681104,252

6687

222074,343

4675614,250

220

195284,338

4681254,254

2376

206564,340

4676904,251

4532

214754,342

4681194,252

6688

222076,476

4675966,775

221

195284,338

4681358,396

2377

206564,340

4676934,251

4533

214759,548

4680955,013

6689

222076,677

4673091,238

222

195314,338

4681104,253

2378

206579,375

4662584,142

4534

214761,790

4681771,310

6690

222081,044

4675126,600

223

195314,338

4681134,253

2379

206594,340

4676634,251

4535

214784,342

4680864,251

6691

222087,439

4673115,451

224

195314,338

4681524,254

2380

206594,340

4676724,251

4536

214784,342

4680894,251

6692

222089,108

4676189,473

225

195314,338

4681584,254

2381

206594,340

4676844,251

4537

214784,342

4680924,251

6693

222092,819

4673158,497

226

195344,338

4680984,253

2382

206594,340

4676874,251

4538

214784,342

4680954,251

6694

222104,343

4674919,749

227

195344,338

4681014,253

2383

206594,340

4676904,251

4539

214784,342

4680984,252

6695

222104,343

4674919,749

228

195344,338

4681104,253

2384

206594,340

4676964,251

4540

214814,342

4679394,251

6696

222104,343

4675014,250

229

195344,338

4681134,253

2385

206624,340

4676724,251

4541

214814,342

4680774,251

6697

222104,343

4675494,250

230

195344,338

4681434,254

2386

206624,340

4676754,251

4542

214814,342

4680984,251

6698

222104,343

4675554,250

231

195344,338

4681584,254

2387

206624,340

4676784,251

4543

214814,342

4681104,252

6699

222104,343

4675614,250

232

195344,338

4681674,254

2388

206624,340

4676844,251

4544

214844,342

4680414,251

6700

222104,343

4675674,250

233

195374,338

4680984,253

2389

206624,340

4676874,251

4545

214844,342

4680444,251

6701

222107,467

4676176,458

234

195374,338

4681014,253

2390

206624,340

4676964,251

4546

214844,342

4680654,251

6702

222131,773

4675636,980

235

195374,338

4681104,253

2391

206654,340

4676784,251

4547

214874,342

4677924,251

6703

222134,343

4675044,250

236

195374,338

4681164,253

2392

206654,340

4676814,251

4548

214874,342

4677954,251

6704

222134,343

4675554,250

237

195374,338

4681434,254

2393

206684,340

4676754,251

4549

214874,342

4679274,251

6705

222134,343

4675614,250

238

195374,338

4681464,254

2394

206684,340

4676784,251

4550

214874,342

4680324,251

6706

222134,800

4674338,550

239

195374,338

4681674,254

2395

206684,340

4676814,251

4551

214874,342

4680354,251

6707

222136,476

4675966,775

240

195404,338

4681014,253

2396

206684,340

4676844,251

4552

214874,342

4680384,251

6708

222136,476

4675996,775

241

195404,338

4681044,253

2397

206714,340

4676784,251

4553

214874,342

4680414,251

6709

222141,471

4681751,524

242

195404,338

4681164,253

2398

206714,340

4676814,251

4554

214874,342

4680444,251

6710

222144,694

4676203,895

243

195404,338

4681224,254

2399

206744,340

4676814,251

4555

214874,342

4680474,251

6711

222151,951

4674043,621

244

195404,338

4681614,254

2400

206744,340

4676844,251

4556

214904,342

4679214,251

6712

222154,131

4676160,255

245

195404,338

4681674,254

2401

206744,340

4676934,251

4557

214904,342

4679334,251

6713

222157,612

4679470,109

246

195434,338

4681044,253

2402

206744,340

4676964,251

4558

214904,342

4679364,251

6714

222160,022

4673923,228

247

195434,338

4681134,253

2403

206804,340

4677024,251

4559

214904,342

4680294,251

6715

222164,343

4674894,249

248

195434,338

4681644,254

2404

206834,340

4676814,251

4560

214904,342

4680324,251

6716

222164,343

4675584,250

249

195434,338

4681674,254

2405

206834,340

4676994,251

4561

214904,342

4680354,251

6717

222164,343

4675614,250

250

195464,338

4681134,253

2406

206834,340

4677024,251

4562

214904,342

4680384,251

6718

222164,343

4675644,250

251

195464,338

4681164,253

2407

206834,340

4677564,252

4563

214904,342

4680474,251

6719

222164,343

4675674,250

252

195464,338

4681224,254

2408

206834,340

4677684,252

4564

214904,342

4680594,251

6720

222164,343

4675704,250

253

195464,338

4681254,254

2409

206864,340

4677564,252

4565

214919,624

4682425,961

6721

222166,476

4675996,775

254

195494,338

4681254,254

2410

206864,340

4677594,252

4566

214929,943

4680881,865

6722

222166,476

4676056,775

255

195494,338

4681314,254

2411

206894,340

4676784,251

4567

214934,232

4681817,899

6723

222171,936

4676250,223

256

195524,338

4681164,253

2412

206894,340

4676814,251

4568

214934,232

4681937,899

6724

222171,936

4676250,223

257

195524,338

4681224,253

2413

206894,340

4677444,252

4569

214934,232

4682057,899

6725

222178,518

4673951,813

258

195524,338

4681314,254

2414

206894,340

4677552,252

4570

214934,342

4677864,251

6726

222182,049

4673934,045

259

195524,338

4681434,254

2415

206894,340

4677594,252

4571

214934,342

4677924,251

6727

222182,049

4674026,862

260

195554,338

4681224,253

2416

206924,340

4677444,252

4572

214934,342

4678164,251

6728

222184,551

4675232,621

261

195554,338

4681434,254

2417

206924,340

4677534,252

4573

214934,342

4678314,251

6729

222185,143

4675300,049

262

195950,561

4676628,882

2418

206924,340

4677624,252

4574

214934,342

4678314,251

6730

222191,057

4675263,377

263

195954,588

4676753,707

2419

206924,340

4677654,252

4575

214934,342

4678884,251

6731

222191,689

4673260,730

264

196003,410

4676275,799

2420

206924,340

4677684,252

4576

214934,342

4679364,251

6732

222194,343

4675074,250
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265

196055,756

4676469,076

2421

206924,340

4677804,252

4577

214934,342

4679484,251

6733

222194,343

4675554,250

266

196061,796

4676934,149

2422

206935,847

4663506,931

4578

214934,342

4679514,251

6734

222194,343

4675584,250

267

196069,849

4676161,040

2423

206946,608

4663485,408

4579

214934,342

4679574,251

6735

222200,658

4679384,018

268

196142,328

4676132,854

2424

206954,340

4676754,251

4580

214934,342

4679964,251

6736

222201,778

4674034,485

269

196319,499

4675987,896

2425

206954,340

4676784,251

4581

214934,342

4680084,251

6737

222207,832

4673223,065

270

196351,712

4677256,278

2426

206954,340

4676904,251

4582

214934,342

4680264,251

6738

222221,564

4674066,153

271

196371,845

4677260,305

2427

206954,340

4676994,251

4583

214934,342

4680294,251

6739

222222,629

4673379,105

272

196400,031

4675939,577

2428

206954,340

4677534,252

4584

214936,982

4677397,886

6740

222222,629

4673379,105

273

196528,883

4677292,517

2429

206954,340

4677624,252

4585

214957,057

4681771,266

6741

222224,343

4674894,249

274

196544,989

4675830,858

2430

206954,340

4677654,252

4586

214964,232

4682117,899

6742

222224,343

4674924,249

275

196561,096

4675641,608

2431

206954,340

4677714,252

4587

214964,232

4682177,899

6743

222224,343

4675284,250

276

196581,229

4677260,305

2432

206954,340

4677804,252

4588

214964,232

4682507,899

6744

222224,343

4675404,250

277

196629,548

4677195,879

2433

206954,340

4677954,252

4589

214964,232

4682537,899

6745

222224,343

4675554,250

278

196645,655

4675476,517

2434

206954,340

4678104,252

4590

214964,232

4682597,899

6746

222224,343

4675584,250

279

196657,734

4677139,506

2435

206954,340

4678134,252

4591

214964,232

4682657,899

6747

222224,343

4675614,250

280

196685,921

4677103,267

2436

206975,305

4663402,904

4592

214964,342

4677804,251

6748

222224,343

4675644,250

281

196722,160

4675242,974

2437

206978,892

4663449,537

4593

214964,342

4677864,251

6749

222225,768

4679688,924

282

196778,533

4677014,681

2438

206984,340

4676754,251

4594

214964,342

4677954,251

6750

222226,476

4676056,775

283

196822,825

4675118,149

2439

206984,340

4676904,251

4595

214964,342

4678014,251

6751

222226,476

4676086,775

284

196838,932

4676954,282

2440

206984,340

4677234,252

4596

214964,342

4678164,251

6752

222240,340

4674062,285

285

196915,437

4676938,176

2441

206984,340

4677369,252

4597

214964,342

4678239,251

6753

222247,291

4679301,514

286

196981,373

4676425,538

2442

206984,340

4677504,252

4598

214964,342

4678314,251

6754

222248,187

4673223,065

287

196987,916

4675045,670

2443

206984,340

4677954,252

4599

214964,342

4678464,251

6755

222251,101

4674062,061

288

197004,023

4676938,176

2444

206984,340

4678029,252

4600

214964,342

4678584,251

6756

222254,343

4674084,249

289

197024,338

4676004,252

2445

206984,340

4678104,252

4601

214964,342

4678794,251

6757

222254,343

4674234,249

290

197024,338

4676064,252

2446

206984,340

4678134,252

4602

214964,342

4679214,251

6758

222254,343

4674264,249

291

197043,785

4676506,070

2447

206984,340

4678164,252

4603

214964,342

4680084,251

6759

222254,343

4674924,249

292

197047,309

4675448,079

2448

206984,340

4678254,252

4604

214964,342

4680114,251

6760

222254,343

4675074,250

293

197061,205

4675361,421

2449

207014,340

4676784,251

4605

214964,342

4680144,251

6761

222254,343

4675464,250

294

197072,475

4675488,597

2450

207014,340

4676844,251

4606

214964,342

4680174,251

6762

222254,343

4675524,250

295

197084,338

4675974,252

2451

207014,340

4677504,252

4607

214964,342

4680204,251

6763

222255,810

4675808,545

296

197084,338

4676004,252

2452

207014,340

4677609,252

4608

214964,342

4680234,251

6764

222255,810

4675808,545

297

197084,338

4676064,252

2453

207014,340

4677714,252

4609

214977,915

4680810,631

6765

222256,476

4676086,775

298

197084,338

4676154,252

2454

207014,340

4677744,252

4610

214994,232

4682177,899

6766

222256,476

4676116,775

299

197085,562

4675272,921

2455

207014,340

4677903,252

4611

214994,232

4682207,899

6767

222257,883

4674187,218

300

197098,983

4676475,362

2456

207014,340

4677984,252

4612

214994,232

4682357,899

6768

222274,194

4681740,762

301

197098,983

4676475,362

2457

207014,340

4678014,252

4613

214994,232

4682597,899

6769

222277,444

4674094,457

302

197111,735

4675136,017

2458

207014,340

4678044,252

4614

214994,232

4682657,899

6770

222284,343

4674153,249

303

197112,741

4676982,469

2459

207014,763

4663402,904

4615

214994,232

4682747,899

6771

222284,343

4674234,249

304

197114,338

4675944,252

2460

207044,340

4677144,251

4616

214994,232

4682867,899

6772

222284,343

4675374,250

305

197114,338

4675974,252

2461

207044,340

4677234,252

4617

214994,342

4677424,271

6773

222284,343

4675404,250

306

197118,278

4676542,310

2462

207044,340

4677984,252

4618

214994,342

4677444,251

6774

222284,343

4675434,250

307

197140,927

4675557,049

2463

207044,340

4678014,252

4619

214994,342

4677714,251

6775

222284,343

4675464,250

308

197144,338

4675914,252

2464

207044,340

4678044,252

4620

214994,342

4678014,251

6776

222284,343

4675524,250

309

197144,338

4676154,252

2465

207044,340

4678134,252

4621

214994,342

4678434,251

6777

222284,343

4675584,250

310

197144,338

4676154,252

2466

207044,340

4678134,252

4622

214994,342

4678464,251

6778

222285,706

4681931,819

311

197149,987

4675063,538

2467

207044,340

4678224,252

4623

214994,342

4678584,251

6779

222285,706

4681931,819

312

197167,648

4674932,132

2468

207064,983

4663410,079

4624

214994,342

4678623,251

6780

222286,476

4676116,775

313

197174,338

4675884,252

2469

207074,340

4676934,251

4625

214994,342

4678704,251

6781

222297,062

4675734,112

314

197174,338

4675914,252

2470

207074,340

4677054,251

4626

214994,342

4678944,251

6782

222302,442

4674503,727

315

197179,084

4674955,004

2471

207074,340

4677144,251

4627

214994,342

4679184,251

6783

222314,343

4674144,249

316

197204,338

4675974,252

2472

207074,340

4677684,252

4628

214994,342

4679214,251

6784

222314,343

4674204,249

317

197204,338

4676004,252

2473

207074,340

4677744,252

4629

214994,342

4680084,251

6785

222314,343

4675374,250

318

197205,353

4675585,235

2474

207074,340

4678134,252

4630

214994,342

4680114,251

6786

222314,343

4675434,250

319

197215,151

4675043,853

2475

207074,340

4678194,252

4631

214994,342

4680144,251

6787

222314,343

4675674,250

320

197225,707

4674961,162

2476

207097,267

4663589,435

4632

214994,342

4680174,251

6788

222314,343

4675704,250

321

197233,539

4676982,469

2477

207104,340

4676844,251

4633

214994,342

4680204,251

6789

222319,033

4678612,785

322

197234,338

4675944,252

2478

207104,340

4676934,251

4634

214994,342

4680234,251

6790

222319,033

4678612,785
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323

197234,338

4675974,252

2479

207104,340

4677054,251

4635

214994,342

4680264,251

6791

222320,826

4673249,968

324

197234,338

4676094,252

2480

207104,340

4677654,252

4636

214994,342

4680444,251

6792

222336,744

4674110,263

325

197234,338

4676124,252

2481

207104,340

4677684,252

4637

214994,342

4680594,251

6793

222341,004

4673465,196

326

197239,076

4676620,829

2482

207111,616

4663374,207

4638

215021,633

4681094,912

6794

222344,343

4674144,249

327

197245,061

4675049,131

2483

207129,552

4663191,264

4639

215024,232

4681217,898

6795

222344,343

4674204,249

328

197250,339

4674808,975

2484

207134,340

4676844,251

4640

215024,232

4681307,898

6796

222344,343

4674264,249

329

197251,218

4674817,772

2485

207134,340

4676866,751

4641

215024,232

4682207,899

6797

222344,343

4675674,250

330

197256,497

4674890,787

2486

207134,340

4676934,251

4642

215024,232

4682357,899

6798

222344,343

4675704,250

331

197259,136

4674931,252

2487

207134,340

4677444,252

4643

215024,232

4682387,899

6799

222346,476

4676176,775

332

197264,338

4675854,252

2488

207134,340

4677534,252

4644

215024,232

4682867,899

6800

222346,476

4676206,775

333

197264,338

4675884,252

2489

207140,313

4663162,567

4645

215024,342

4677438,070

6801

222348,627

4674041,435

334

197264,338

4675944,252

2490

207164,340

4676934,251

4646

215024,342

4677444,251

6802

222351,989

4674109,366

335

197264,338

4675974,252

2491

207164,340

4676994,251

4647

215024,342

4678134,251

6803

222354,456

4675778,951

336

197264,338

4676094,252

2492

207164,340

4677444,252

4648

215024,342

4678434,251

6804

222356,698

4681371,288

337

197264,338

4676124,252

2493

207164,340

4677474,252

4649

215024,342

4678494,251

6805

222356,922

4674165,415

338

197265,752

4675617,448

2494

207164,340

4677534,252

4650

215024,342

4678704,251

6806

222357,136

4675560,303

339

197265,785

4676453,839

2495

207164,340

4677654,252

4651

215024,342

4678794,251

6807

222357,136

4675500,303

340

197274,812

4674805,332

2496

207165,423

4663632,481

4652

215024,342

4678944,251

6808

222361,406

4674224,603

341

197293,939

4676946,229

2497

207172,597

4663137,457

4653

215024,342

4679004,251

6809

222365,441

4674191,422

342

197293,939

4675673,821

2498

207179,771

4663223,548

4654

215024,342

4679604,251

6810

222365,665

4674033,364

343

197294,338

4675824,252

2499

207186,946

4663510,518

4655

215024,342

4679934,251

6811

222367,011

4674464,268

344

197294,338

4675854,252

2500

207186,946

4663510,518

4656

215024,342

4680144,251

6812

222378,669

4674179,540

345

197298,069

4676494,194

2501

207190,533

4663402,904

4657

215024,342

4680174,251

6813

222379,566

4675816,616

346

197310,045

4676881,803

2502

207194,120

4663280,942

4658

215024,342

4680504,251

6814

222379,790

4674265,407

347

197310,045

4674805,583

2503

207194,120

4663327,575

4659

215024,342

4680534,251

6815

222387,189

4679233,358

348

197314,072

4676740,872

2504

207194,340

4676874,251

4660

215024,342

4680594,251

6816

222389,038

4675610,749

349

197324,338

4675794,252

2505

207194,340

4676919,251

4661

215033,515

4680679,701

6817

222393,914

4674605,960

350

197324,338

4675824,252

2506

207194,340

4676964,251

4662

215047,057

4681771,266

6818

222394,811

4673551,287

351

197324,338

4675974,252

2507

207194,340

4676994,251

4663

215054,232

4681382,898

6819

222401,537

4674181,333

352

197333,043

4676652,925

2508

207194,340

4677084,251

4664

215054,232

4681457,898

6820

222402,882

4674839,123

353

197346,495

4676593,737

2509

207194,340

4677189,251

4665

215054,232

4681517,898

6821

222404,343

4674654,249

354

197351,066

4674793,000

2510

207194,340

4677294,251

4666

215054,232

4681547,898

6822

222404,343

4674774,249

355

197354,338

4676004,252

2511

207194,340

4677474,252

4667

215054,232

4682387,899

6823

222404,343

4675704,250

356

197376,089

4676445,768

2512

207194,340

4677534,252

4668

215054,232

4682447,899

6824

222406,476

4676206,775

357

197379,001

4674776,642

2513

207212,056

4663108,760

4669

215054,232

4682567,899

6825

222406,476

4676236,775

358

197384,338

4675794,252

2514

207220,575

4663590,332

4670

215054,232

4682717,899

6826

222410,953

4675856,972

359

197385,041

4674773,370

2515

207224,340

4676874,251

4671

215054,342

4677624,251

6827

222414,092

4681267,261

360

197395,610

4675105,817

2516

207224,340

4676904,251

4672

215054,342

4678044,251

6828

222421,267

4681478,902

361

197400,302

4676564,143

2517

207224,340

4677084,251

4673

215054,342

4678074,251

6829

222423,956

4674311,367

362

197413,982

4674771,357

2518

207224,340

4677174,251

4674

215054,342

4678494,251

6830

222424,405

4674618,515

363

197414,338

4675734,252

2519

207224,340

4677264,251

4675

215054,342

4678524,251

6831

222425,302

4675830,965

364

197416,444

4676755,158

2520

207224,340

4677294,251

4676

215054,342

4679124,251

6832

222427,491

4674948,378

365

197418,360

4676398,577

2521

207224,340

4677384,252

4677

215054,342

4680084,251

6833

222427,491

4674888,378

366

197434,194

4676066,054

2522

207224,340

4677474,252

4678

215054,342

4680114,251

6834

222431,411

4675272,774

367

197442,923

4676040,242

2523

207226,404

4663209,199

4679

215054,342

4680114,251

6835

222431,579

4675000,544

368

197446,038

4676644,854

2524

207229,991

4663323,987

4680

215054,342

4680144,251

6836

222434,343

4674354,249

369

197450,976

4674771,860

2525

207254,340

4677264,251

4681

215054,342

4680174,251

6837

222434,343

4674774,249

370

197454,109

4676475,362

2526

207254,340

4677324,251

4682

215054,342

4680384,251

6838

222434,343

4675134,250

371

197471,141

4676124,113

2527

207254,340

4677384,252

4683

215084,232

4681157,898

6839

222434,343

4675164,250

372

197474,338

4675734,252

2528

207254,340

4677474,252

4684

215084,232

4681607,899

6840

222434,438

4675453,363

373

197475,632

4676763,229

2529

207254,340

4677534,252

4685

215084,232

4682207,899

6841

222435,614

4674154,878

374

197493,004

4674810,616

2530

207255,101

4663137,457

4686

215084,232

4682447,899

6842

222436,476

4676266,775

375

197494,464

4676507,646

2531

207258,688

4663711,398

4687

215084,232

4682507,899

6843

222439,202

4674171,020

376

197499,845

4676682,519

2532

207267,208

4663590,332

4688

215084,232

4682537,899

6844

222440,547

4676071,303

377

197521,368

4676550,691

2533

207280,211

4662997,559

4689

215084,232

4682567,899

6845

222441,500

4675404,937

378

197543,588

4675653,688

2534

207283,798

4663051,365

4690

215084,232

4682717,899

6846

222442,340

4674684,877

379

197546,608

4675123,937

2535

207283,798

4663108,760

4691

215084,232

4682888,899

6847

222444,134

4676030,051

380

197553,652

4676650,234

2536

207284,340

4676904,251

4692

215084,342

4677564,251

6848

222447,721

4674840,917
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381

197554,661

4674866,234

2537

207284,340

4676934,251

4693

215084,342

4677594,251

6849

222448,618

4673621,236

382

197561,723

4676582,976

2538

207284,340

4677204,251

4694

215084,342

4677714,251

6850

222450,412

4675777,158

383

197564,338

4675734,252

2539

207284,340

4677264,251

4695

215084,342

4678194,251

6851

222451,757

4679649,465

384

197564,338

4675944,252

2540

207290,972

4663141,044

4696

215084,342

4678434,251

6852

222455,792

4675995,076

385

197564,338

4676004,252

2541

207314,340

4676934,251

4697

215084,342

4678524,251

6853

222458,034

4673274,182

386

197575,801

4676032,189

2542

207314,340

4676964,251

4698

215084,342

4679064,251

6854

222464,343

4674594,249

387

197594,338

4675734,252

2543

207314,340

4677264,251

4699

215084,342

4679124,251

6855

222464,343

4674774,249

388

197594,338

4675764,252

2544

207314,340

4677384,252

4700

215084,342

4679394,251

6856

222464,343

4674804,249

389

197623,601

4676612,569

2545

207323,257

4662943,752

4701

215084,342

4679484,251

6857

222464,343

4675104,249

390

197624,338

4675734,252

2546

207344,340

4676964,251

4702

215084,342

4679574,251

6858

222464,343

4675134,250

391

197624,338

4675764,252

2547

207344,340

4677054,251

4703

215084,342

4679604,251

6859

222464,343

4675164,250

392

197624,338

4675884,252

2548

207344,340

4677144,251

4704

215084,342

4679694,251

6860

222464,343

4675194,250

393

197624,338

4675914,252

2549

207344,340

4677204,251

4705

215084,342

4679964,251

6861

222465,657

4676061,438

394

197648,280

4674880,579

2550

207373,028

4663568,809

4706

215084,342

4680039,251

6862

222466,476

4676236,775

395

197654,338

4675734,252

2551

207373,476

4662868,422

4707

215084,342

4680076,751

6863

222466,476

4676266,775

396

197654,338

4675884,252

2552

207374,340

4677054,251

4708

215084,342

4680114,251

6864

222467,899

4681005,401

397

197684,520

4675943,604

2553

207374,340

4677144,251

4709

215084,342

4680384,251

6865

222472,831

4675948,443

398

197684,520

4675742,273

2554

207387,825

4662986,797

4710

215084,342

4680444,251

6866

222473,280

4679183,138

399

197685,526

4674987,032

2555

207394,999

4663047,778

4711

215112,834

4677478,775

6867

222477,315

4675923,333

400

197712,706

4675830,858

2556

207402,174

4663815,424

4712

215114,232

4681097,898

6868

222478,212

4674699,225

401

197713,713

4675085,684

2557

207404,341

4677654,252

4713

215114,232

4681607,899

6869

222478,661

4681564,993

402

197714,338

4676244,252

2558

207404,341

4677684,252

4714

215114,232

4681817,899

6870

222487,660

4674300,527

403

197714,338

4676304,252

2559

207434,341

4677684,252

4715

215114,232

4682057,899

6871

222488,076

4675891,946

404

197719,214

4676591,229

2560

207434,341

4677774,252

4716

215114,232

4682132,899

6872

222494,343

4674774,249

405

197744,338

4676214,252

2561

207434,341

4677834,252

4717

215114,232

4682207,899

6873

222494,343

4674804,249

406

197744,338

4676244,252

2562

207434,341

4677894,252

4718

215114,232

4682447,899

6874

222494,343

4675104,249

407

197744,338

4676304,252

2563

207434,458

4662918,642

4719

215114,232

4682507,899

6875

222494,343

4675374,250

408

197744,338

4676394,252

2564

207434,458

4662918,642

4720

215114,232

4682537,899

6876

222496,596

4681163,234

409

197749,123

4676248,150

2565

207455,532

4663561,635

4721

215114,232

4682597,899

6877

222497,492

4674266,976

410

197774,338

4676214,252

2566

207464,340

4677324,251

4722

215114,342

4678194,251

6878

222498,389

4676351,099

411

197774,338

4676259,252

2567

207464,340

4677414,251

4723

215114,342

4678254,251

6879

222501,528

4675737,699

412

197774,338

4676304,252

2568

207464,341

4677654,252

4724

215114,342

4678284,251

6880

222502,425

4675992,386

413

197774,338

4676394,252

2569

207464,341

4677676,752

4725

215114,342

4678344,251

6881

222508,702

4675787,023

414

197774,338

4676424,252

2570

207464,341

4677744,252

4726

215114,342

4678404,251

6882

222509,151

4679405,540

415

197804,338

4676184,252

2571

207464,341

4677774,252

4727

215114,342

4679454,251

6883

222528,880

4676607,579

416

197804,338

4676244,252

2572

207464,341

4677834,252

4728

215114,342

4679514,251

6884

222528,880

4676607,579

417

197804,338

4676304,252

2573

207464,341

4677894,252

4729

215114,342

4679574,251

6885

222530,674

4676329,576

418

197804,338

4676394,252

2574

207464,341

4677984,252

4730

215114,342

4679784,251

6886

222538,296

4675919,746

419

197834,338

4676184,252

2575

207464,341

4678074,252

4731

215114,342

4679904,251

6887

222540,090

4673642,759

420

197834,338

4676244,252

2576

207494,340

4677384,251

4732

215114,342

4680084,251

6888

222542,780

4675683,892

421

197834,338

4676284,752

2577

207494,340

4677414,251

4733

215114,342

4680144,251

6889

222543,229

4681242,151

422

197834,338

4676325,252

2578

207494,341

4677744,252

4734

215144,232

4681607,898

6890

222553,542

4675942,166

423

197834,338

4676394,252

2579

207494,341

4677813,252

4735

215144,232

4681727,899

6891

222555,784

4679541,851

424

197834,338

4676424,252

2580

207494,341

4677894,252

4736

215144,232

4681757,899

6892

222557,578

4680854,741

425

197834,338

4676484,252

2581

207494,341

4678074,252

4737

215144,232

4681847,899

6893

222565,200

4675978,037

426

197864,338

4676214,252

2582

207509,339

4663610,061

4738

215144,232

4681907,899

6894

222571,926

4676360,067

427

197864,338

4676274,252

2583

207524,340

4677294,251

4739

215144,232

4682057,899

6895

222573,720

4679290,752

428

197864,338

4676484,252

2584

207524,340

4677324,251

4740

215144,232

4682132,899

6896

222588,068

4678831,600

429

197864,338

4676514,252

2585

207524,341

4677894,252

4741

215144,232

4682207,899

6897

222589,413

4675727,835

430

197894,338

4676274,252

2586

207524,341

4678254,252

4742

215144,232

4682597,899

6898

222599,277

4673599,714

431

197894,338

4676334,252

2587

207524,341

4678314,252

4743

215144,232

4682597,899

6899

222607,797

4676442,571

432

197894,338

4676394,252

2588

207531,310

4663869,231

4744

215144,232

4682687,899

6900

222613,626

4675622,911

433

197894,338

4676514,252

2589

207554,340

4677294,251

4745

215144,341

4667934,249

6901

222616,765

4678458,538

434

197894,338

4676574,252

2590

207554,340

4677324,251

4746

215144,341

4667964,249

6902

222636,494

4680951,594

435

197894,338

4676634,252

2591

207554,341

4678314,252

4747

215144,342

4678044,251

6903

222640,978

4673279,562

436

197898,671

4676825,227

2592

207554,341

4678374,252

4748

215144,342

4678074,251

6904

222642,323

4675674,028

437

197924,338

4676304,252

2593

207584,341

4677384,251

4749

215144,342

4678254,251

6905

222643,220

4675932,301

438

197924,338

4676364,252

2594

207584,341

4677414,251

4750

215144,342

4678284,251

6906

222643,669

4681521,947
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439

197924,338

4676394,252

2595

207584,341

4677924,252

4751

215144,342

4679394,251

6907

222649,049

4678993,020

440

197924,338

4676424,252

2596

207584,341

4678044,252

4752

215144,342

4679454,251

6908

222654,430

4681686,955

441

197924,338

4676604,252

2597

207584,341

4678254,252

4753

215144,342

4679964,251

6909

222658,017

4681443,031

442

197924,338

4676634,252

2598

207584,341

4678314,252

4754

215144,342

4680084,251

6910

222668,778

4676458,713

443

197925,062

4676879,768

2599

207584,341

4678374,252

4755

215174,232

4681607,898

6911

222668,778

4676609,372

444

197928,580

4676675,679

2600

207584,341

4678434,252

4756

215174,232

4681727,899

6912

222679,988

4673610,475

445

197954,338

4676364,252

2601

207584,341

4678494,252

4757

215174,232

4682207,899

6913

222684,920

4678627,133

446

197954,338

4676424,252

2602

207604,398

4663613,648

4758

215174,232

4682237,899

6914

222693,888

4676498,171

447

197954,338

4676574,252

2603

207614,341

4677324,251

4759

215174,232

4682447,899

6915

222699,269

4679305,101

448

197954,338

4676604,252

2604

207614,341

4677384,251

4760

215174,232

4682477,899

6916

222699,717

4675986,108

449

197961,240

4676322,012

2605

207614,341

4678074,252

4761

215174,341

4667874,249

6917

222712,272

4673664,282

450

197967,287

4676900,880

2606

207614,341

4678164,252

4762

215174,341

4667934,249

6918

222719,446

4675942,166

451

197984,338

4676574,252

2607

207614,341

4678254,252

4763

215174,341

4667964,249

6919

222721,688

4673607,785

452

197984,338

4676637,252

2608

207614,341

4678434,252

4764

215174,341

4668024,249

6920

222728,414

4673707,328

453

197984,338

4676664,252

2609

207614,341

4678494,252

4765

215174,342

4678044,251

6921

222733,795

4673847,226

454

197985,453

4676324,030

2610

207644,341

4677384,251

4766

215174,342

4678074,251

6922

222737,830

4673675,043

455

197998,869

4676263,288

2611

207644,341

4677414,251

4767

215184,502

4681055,343

6923

222744,108

4681765,872

456

198006,976

4676376,491

2612

207644,341

4678104,252

4768

215204,232

4681727,899

6924

222744,556

4675984,315

457

198041,950

4676370,438

2613

207644,341

4678126,752

4769

215204,232

4681757,899

6925

222747,696

4681410,746

458

198044,338

4676694,252

2614

207644,341

4678194,252

4770

215204,232

4682147,899

6926

222755,317

4673809,561

459

198056,074

4676361,022

2615

207674,341

4677864,252

4771

215204,232

4682177,899

6927

222767,424

4673287,633

460

198074,338

4676664,252

2616

207674,341

4677924,252

4772

215204,232

4682477,899

6928

222770,114

4673747,683

461

198074,338

4676694,252

2617

207674,341

4678104,252

4773

215204,232

4682537,899

6929

222778,185

4673556,668

462

198074,907

4676359,677

2618

207674,341

4678134,252

4774

215204,341

4667874,249

6930

222785,360

4679505,980

463

198082,305

4676315,286

2619

207674,341

4678194,252

4775

215204,341

4667943,249

6931

222792,982

4673906,413

464

198097,775

4676404,740

2620

207674,341

4678254,252

4776

215205,474

4682902,153

6932

222794,328

4681310,307

465

198116,834

4676980,932

2621

207691,523

4679647,723

4777

215234,232

4680857,898

6933

222804,641

4675973,553

466

198131,657

4677031,205

2622

207691,523

4679677,723

4778

215234,232

4680917,898

6934

222810,918

4675938,579

467

198134,338

4676574,252

2623

207704,341

4677864,252

4779

215234,232

4681667,899

6935

222815,850

4673540,526

468

198134,338

4676604,252

2624

207704,341

4678134,252

4780

215234,232

4681727,899

6936

222826,612

4680858,328

469

198134,338

4676784,252

2625

207704,341

4678194,252

4781

215234,232

4682177,899

6937

222839,167

4678684,527

470

198134,338

4676844,252

2626

207704,341

4678254,252

4782

215234,232

4682237,899

6938

222842,745

4682469,926

471

198134,915

4677040,545

2627

207721,523

4679377,723

4783

215234,232

4682507,899

6939

222850,825

4673516,313

472

198137,956

4677024,037

2628

207721,523

4679437,723

4784

215234,232

4682537,899

6940

222862,931

4673960,220

473

198149,117

4677089,009

2629

207721,523

4679707,723

4785

215244,503

4680995,343

6941

222873,245

4681217,041

474

198150,217

4677086,031

2630

207721,523

4679797,723

4786

215264,232

4680857,898

6942

222876,832

4681751,524

475

198153,286

4677119,478

2631

207734,341

4677354,251

4787

215264,232

4681667,899

6943

222880,419

4673849,916

476

198153,332

4677084,611

2632

207734,341

4677384,251

4788

215264,232

4681727,899

6944

222892,974

4679714,034

477

198156,677

4677085,069

2633

207734,341

4678254,252

4789

215264,232

4682147,899

6945

222923,464

4673973,672

478

198160,984

4677087,039

2634

207734,341

4678314,252

4790

215264,232

4682260,399

6946

222939,606

4673489,409

479

198161,946

4677128,550

2635

207734,341

4678374,252

4791

215264,232

4682297,899

6947

222958,439

4673344,131

480

198162,718

4677019,041

2636

207737,122

4663584,951

4792

215264,232

4682507,899

6948

222962,475

4681854,268

481

198164,338

4676544,252

2637

207742,951

4663955,322

4793

215264,232

4682537,899

6949

222969,200

4673309,156

482

198164,338

4676574,252

2638

207751,523

4679347,723

4794

215264,341

4667964,249

6950

222970,545

4674094,738

483

198164,338

4676784,252

2639

207751,523

4679377,723

4795

215264,341

4668054,249

6951

222971,890

4673411,389

484

198164,338

4676844,252

2640

207751,523

4679527,723

4796

215269,369

4681844,846

6952

222973,685

4681783,808

485

198164,338

4676904,252

2641

207751,523

4679587,723

4797

215290,413

4667948,431

6953

222975,478

4679642,291

486

198167,062

4677050,319

2642

207751,523

4679887,723

4798

215294,232

4681727,899

6954

222982,652

4673475,958

487

198169,093

4677128,366

2643

207751,523

4679947,723

4799

215294,232

4681757,899

6955

222997,001

4678609,197

488

198171,613

4677128,962

2644

207764,341

4677384,251

4800

215294,232

4681907,899

6956

223017,904

4682420,882

489

198175,004

4677129,191

2645

207764,341

4677444,251

4801

215294,232

4681937,899

6957

223052,601

4674108,189

490

198187,237

4677086,398

2646

207764,341

4677744,252

4802

215294,232

4682447,899

6958

223057,982

4679452,173

491

198190,955

4677063,786

2647

207764,341

4677804,252

4803

215294,232

4682477,899

6959

223059,942

4682322,793

492

198192,185

4677131,574

2648

207764,341

4678134,252

4804

215294,341

4667964,249

6960

223063,363

4680994,639

493

198194,338

4676814,252

2649

207764,341

4678233,252

4805

215294,341

4668144,249

6961

223088,921

4674277,681

494

198194,339

4676904,252

2650

207764,341

4678314,252

4806

215294,341

4668234,249

6962

223135,106

4681220,628

495

198195,151

4676351,866

2651

207764,341

4678374,252

4807

215305,913

4682575,724

6963

223165,596

4679459,347

496

198207,855

4677126,671

2652

207764,341

4678404,252

4808

215324,024

4664766,254

6964

223172,770

4678494,409
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497

198224,338

4676544,252

2653

207781,523

4679587,723

4809

215324,232

4678787,898

6965

223196,535

4675009,456

498

198254,338

4676304,252

2654

207781,523

4679647,723

4810

215324,232

4678817,898

6966

223208,641

4674135,093

499

198254,338

4676364,252

2655

207781,523

4679947,723

4811

215324,232

4678907,898

6967

223212,677

4674412,199

500

198254,339

4676784,252

2656

207794,341

4677354,251

4812

215324,232

4678997,898

6968

223228,371

4681231,390

501

198254,339

4676814,252

2657

207794,341

4677504,251

4813

215324,232

4680737,898

6969

223233,527

4673071,060

502

198262,148

4677118,378

2658

207794,341

4677564,251

4814

215324,232

4680845,898

6970

223233,527

4673165,222

503

198284,338

4676244,252

2659

207794,341

4677624,252

4815

215324,232

4682417,899

6971

223239,580

4675084,786

504

198284,338

4676304,252

2660

207794,341

4677684,252

4816

215324,232

4682447,899

6972

223240,926

4678688,114

505

198284,338

4676334,252

2661

207794,341

4677834,252

4817

215324,341

4668234,249

6973

223255,274

4678630,720

506

198284,338

4676364,252

2662

207794,341

4677856,752

4818

215334,797

4664917,087

6974

223265,811

4673291,669

507

198284,338

4676454,252

2663

207794,341

4677924,252

4819

215338,389

4665064,327

6975

223271,192

4673259,385

508

198284,338

4676484,252

2664

207794,341

4678314,252

4820

215354,232

4678577,898

6976

223279,263

4673017,253

509

198284,338

4676604,252

2665

207794,341

4678404,252

4821

215354,232

4678787,898

6977

223288,006

4674826,512

510

198284,338

4676634,252

2666

207811,523

4679317,723

4822

215354,232

4678817,898

6978

223304,148

4674514,432

511

198284,339

4676814,252

2667

207811,523

4679347,723

4823

215354,232

4678907,898

6979

223304,149

4675063,263

512

198303,933

4677140,920

2668

207824,341

4677264,251

4824

215354,232

4678997,898

6980

223308,856

4673337,405

513

198314,338

4676304,252

2669

207824,341

4677444,251

4825

215354,232

4679147,898

6981

223314,910

4674697,375

514

198314,338

4676334,252

2670

207824,341

4677504,251

4826

215354,232

4680737,898

6982

223330,379

4673393,902

515

198314,338

4676394,252

2671

207824,341

4677564,251

4827

215354,232

4682387,899

6983

223368,044

4673466,541

516

198314,338

4676454,252

2672

207824,341

4677624,252

4828

215354,232

4682417,899

6984

223370,062

4674355,701

517

198314,338

4676574,252

2673

207824,341

4677684,252

4829

215354,232

4682477,899

6985

223375,443

4681098,666

518

198314,338

4676634,252

2674

207824,341

4677744,252

4830

215354,232

4682537,899

6986

223379,478

4674993,314

519

198314,339

4676724,252

2675

207824,341

4677834,252

4831

215367,119

4665172,065

6987

223387,998

4678637,894

520

198332,523

4677058,999

2676

207824,341

4677864,252

4832

215374,301

4664640,561

6988

223413,108

4679538,264

521

198344,338

4676214,252

2677

207824,341

4677924,252

4833

215377,892

4664468,182

6989

223416,470

4673517,658

522

198344,338

4676304,252

2678

207824,341

4678014,252

4834

215384,232

4678517,898

6990

223435,303

4673006,492

523

198344,338

4676574,252

2679

207824,341

4678104,252

4835

215384,232

4678577,898

6991

223440,011

4674570,929

524

198344,339

4676604,252

2680

207841,523

4679287,723

4836

215384,232

4679297,898

6992

223441,356

4671536,217

525

198344,339

4676874,252

2681

207841,523

4679317,723

4837

215384,232

4679417,898

6993

223441,356

4671721,851

526

198344,339

4676904,252

2682

207841,523

4680127,723

4838

215384,232

4679957,898

6994

223445,392

4674726,969

527

198344,339

4677024,252

2683

207843,832

4677325,840

4839

215384,232

4680167,898

6995

223451,445

4673536,490

528

198363,313

4677179,957

2684

207846,529

4663520,383

4840

215384,232

4680527,898

6996

223452,117

4671479,719

529

198374,338

4676214,252

2685

207854,341

4677864,252

4841

215384,232

4680557,898

6997

223465,569

4671606,166

530

198374,338

4676274,252

2686

207854,341

4677931,752

4842

215384,232

4681757,899

6998

223470,950

4671657,282

531

198374,338

4676364,252

2687

207854,341

4677954,252

4843

215384,232

4681787,899

6999

223473,640

4671816,013

532

198374,338

4676394,252

2688

207871,523

4679017,723

4844

215384,232

4682297,899

7000

223473,640

4671931,698

533

198374,339

4676604,252

2689

207871,523

4679107,723

4845

215384,232

4682387,899

7001

223477,676

4674893,771

534

198374,339

4676694,252

2690

207871,523

4679827,723

4846

215413,805

4664568,736

7002

223481,711

4675014,837

535

198378,707

4677232,738

2691

207871,523

4679947,723

4847

215414,232

4678517,898

7003

223484,402

4671982,814

536

198404,338

4676214,252

2692

207884,341

4677774,252

4848

215414,232

4679147,898

7004

223499,199

4678602,023

537

198404,338

4676274,252

2693

207884,341

4677864,252

4849

215414,232

4679177,898

7005

223505,924

4671420,532

538

198404,338

4676274,252

2694

207884,341

4677924,252

4850

215414,232

4679297,898

7006

223510,633

4673323,953

539

198404,338

4676304,252

2695

207884,341

4677954,252

4851

215414,232

4679327,898

7007

223511,305

4672109,261

540

198404,339

4676664,252

2696

207890,023

4663987,606

4852

215414,232

4679357,898

7008

223513,323

4673127,557

541

198404,339

4676694,252

2697

207901,523

4678957,723

4853

215414,232

4679417,898

7009

223513,995

4671490,481

542

198404,339

4677024,252

2698

207901,523

4679017,723

4854

215414,232

4679927,898

7010

223516,686

4671735,302

543

198412,041

4676231,213

2699

207901,523

4679107,723

4855

215414,232

4679957,898

7011

223522,066

4672192,662

544

198425,493

4676233,230

2700

207901,523

4679137,723

4856

215414,232

4681787,899

7012

223529,465

4673539,181

545

198434,338

4676244,252

2701

207901,523

4679257,723

4857

215414,232

4681817,899

7013

223548,297

4673213,649

546

198434,338

4676274,252

2702

207901,523

4679287,723

4858

215414,341

4668264,249

7014

223548,970

4671355,963

547

198434,338

4676304,252

2703

207901,523

4679527,723

4859

215414,341

4668294,249

7015

223559,731

4671743,373

548

198434,338

4676364,252

2704

207901,523

4679557,723

4860

215414,341

4668354,249

7016

223562,422

4671985,505

549

198434,338

4676394,252

2705

207901,523

4679947,723

4861

215420,987

4665179,247

7017

223564,439

4673114,106

550

198462,278

4677325,106

2706

207901,523

4680097,723

4862

215428,170

4664629,787

7018

223567,130

4673022,634

551

198464,338

4676244,252

2707

207901,523

4680127,723

4863

215437,471

4668108,326

7019

223573,183

4672270,682

552

198465,011

4676264,696

2708

207901,523

4680157,723

4864

215444,232

4679267,898

7020

223575,873

4671872,510

553

198488,285

4676238,059

2709

207902,578

4663645,036

4865

215444,232

4679327,898

7021

223583,944

4671791,800

554

198494,339

4676544,252

2710

207902,824

4677365,293

4866

215444,232

4679627,898

7022

223592,015

4671482,410
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555

198494,339

4676574,252

2711

207913,498

4677862,848

4867

215444,232

4679747,898

7023

223592,465

4679545,438

556

198494,339

4677054,252

2712

207914,341

4677774,252

4868

215444,232

4679777,898

7024

223594,033

4673428,876

557

198495,011

4676264,696

2713

207914,341

4677864,252

4869

215444,232

4679867,898

7025

223594,706

4671423,222

558

198524,339

4676364,252

2714

207914,341

4677864,252

4870

215444,232

4680377,898

7026

223594,706

4675117,070

559

198524,339

4676394,252

2715

207914,341

4677924,252

4871

215444,232

4680512,898

7027

223596,051

4674845,345

560

198524,339

4676544,252

2716

207931,275

4663670,145

4872

215444,232

4681787,899

7028

223599,639

4678763,444

561

198524,339

4676574,252

2717

207931,523

4678747,723

4873

215444,232

4681817,899

7029

223600,086

4671590,024

562

198524,339

4677054,252

2718

207931,523

4678807,723

4874

215444,232

4681937,899

7030

223602,777

4671331,750

563

198524,339

4677084,252

2719

207931,523

4678867,723

4875

215444,232

4681967,899

7031

223610,848

4672114,641

564

198548,285

4676238,059

2720

207931,523

4678957,723

4876

215444,341

4668354,249

7032

223613,538

4672281,443

565

198552,446

4677386,684

2721

207931,523

4679017,723

4877

215444,341

4668384,249

7033

223613,987

4678878,232

566

198554,339

4676244,252

2722

207931,523

4679077,723

4878

215456,899

4664342,488

7034

223615,556

4673506,897

567

198554,339

4676334,252

2723

207931,523

4679137,723

4879

215474,232

4679147,898

7035

223620,937

4673722,124

568

198554,339

4676364,252

2724

207931,523

4679167,723

4880

215474,232

4679177,898

7036

223626,990

4671918,246

569

198554,339

4676724,252

2725

207931,523

4679557,723

4881

215474,232

4679237,898

7037

223656,584

4671563,120

570

198554,339

4676784,252

2726

207931,523

4679625,223

4882

215474,232

4679267,898

7038

223669,588

4681170,409

571

198554,339

4676934,252

2727

207931,523

4679726,473

4883

215474,232

4679357,898

7039

223670,035

4671323,679

572

198554,339

4676964,252

2728

207931,523

4679827,723

4884

215474,232

4679477,898

7040

223680,124

4673028,015

573

198554,339

4677084,252

2729

207931,523

4680097,723

4885

215474,232

4679567,898

7041

223682,143

4679071,937

574

198554,339

4677114,252

2730

207931,523

4680127,723

4886

215474,232

4679627,898

7042

223682,815

4673143,700

575

198584,339

4676784,252

2731

207931,523

4680157,723

4887

215474,232

4679747,898

7043

223688,196

4673765,170

576

198584,339

4676874,252

2732

207931,523

4680187,723

4888

215474,232

4679777,898

7044

223693,576

4673611,820

577

198584,339

4676904,252

2733

207944,341

4677624,251

4889

215474,232

4681787,899

7045

223699,629

4672276,062

578

198584,339

4676934,252

2734

207944,341

4677684,252

4890

215474,232

4681847,899

7046

223703,666

4679480,870

579

198584,339

4676964,252

2735

207946,523

4679527,723

4891

215474,341

4668384,249

7047

223707,028

4673536,490

580

198584,339

4676994,252

2736

207953,660

4677387,090

4892

215484,639

4682492,071

7048

223707,700

4671345,202

581

198584,339

4677114,252

2737

207958,179

4663923,038

4893

215492,962

4682761,190

7049

223707,700

4671345,202

582

198584,339

4677144,252

2738

207961,523

4678687,722

4894

215493,277

4668204,662

7050

223709,718

4672939,233

583

198593,639

4676182,786

2739

207961,523

4678807,723

4895

215497,376

4678709,526

7051

223709,718

4673888,926

584

198607,764

4676178,751

2740

207961,523

4678927,723

4896

215499,994

4664396,357

7052

223710,391

4672144,235

585

198614,339

4676244,252

2741

207961,523

4679017,723

4897

215499,994

4664396,357

7053

223712,634

4681306,719

586

198614,339

4676304,252

2742

207961,523

4679497,723

4898

215504,232

4679147,898

7054

223734,604

4675160,115

587

198614,339

4676334,252

2743

207961,523

4679527,723

4899

215504,232

4679177,898

7055

223742,002

4672847,761

588

198614,339

4676604,252

2744

207961,523

4680097,723

4900

215504,232

4679237,898

7056

223747,383

4673929,281

589

198614,339

4676724,252

2745

207961,523

4680127,723

4901

215504,232

4679477,898

7057

223766,888

4672265,301

590

198614,339

4676754,252

2746

207961,523

4680187,723

4902

215504,232

4679545,398

7058

223787,738

4673028,015

591

198614,339

4676814,252

2747

207961,523

4680217,723

4903

215504,232

4679567,898

7059

223787,738

4673081,822

592

198614,339

4676874,252

2748

207963,559

4663743,682

4904

215504,341

4668324,249

7060

223793,792

4675160,115

593

198614,339

4676904,252

2749

207963,559

4663826,186

4905

215534,232

4678997,898

7061

223796,482

4672187,281

594

198614,339

4676934,252

2750

207973,498

4677862,848

4906

215534,232

4679117,898

7062

223796,931

4679158,028

595

198614,339

4676994,252

2751

207974,341

4677474,251

4907

215534,232

4679177,898

7063

223800,518

4679394,779

596

198614,339

4677024,252

2752

207974,341

4677624,251

4908

215534,232

4679237,898

7064

223809,261

4674042,276

597

198614,339

4677024,252

2753

207974,341

4677684,252

4909

215534,232

4681847,899

7065

223817,332

4672920,401

598

198614,339

4677144,252

2754

207974,341

4677729,252

4910

215534,232

4681877,899

7066

223820,023

4672756,289

599

198614,339

4677174,252

2755

207980,066

4677401,246

4911

215549,207

4682674,678

7067

223826,076

4672276,062

600

198625,251

4676192,875

2756

207986,876

4664073,698

4912

215557,423

4678526,002

7068

223827,421

4674877,629

601

198635,340

4676221,124

2757

207991,523

4678717,722

4913

215557,454

4665157,700

7069

223831,457

4675176,257

602

198643,164

4677306,962

2758

207991,523

4678747,722

4914

215564,232

4679117,898

7070

223836,165

4673407,354

603

198644,339

4676694,252

2759

207991,523

4678897,723

4915

215564,232

4679147,898

7071

223858,360

4675300,013

604

198644,339

4676754,252

2760

207991,523

4678927,723

4916

215564,232

4681877,899

7072

223860,378

4672664,818

605

198644,339

4676784,252

2761

207991,523

4679317,723

4917

215564,232

4681907,899

7073

223868,674

4679323,036

606

198644,339

4676814,252

2762

207991,523

4679347,723

4918

215564,341

4682482,991

7074

223869,121

4672238,397

607

198644,339

4676994,252

2763

207991,523

4679437,723

4919

215564,341

4668324,249

7075

223873,829

4672947,304

608

198654,161

4676255,953

2764

207991,523

4679497,723

4920

215564,637

4664443,043

7076

223874,429

4671415,662

609

198654,161

4676345,953

2765

207991,523

4680097,723

4921

215586,157

4678679,259

7077

223874,502

4675240,826

610

198674,339

4676934,252

2766

207991,523

4680157,723

4922

215594,232

4679147,898

7078

223901,405

4672184,590

611

198674,339

4676994,252

2767

207991,523

4680217,723

4923

215594,232

4679237,898

7079

223906,114

4672578,726

612

198704,339

4677204,252

2768

207991,523

4680247,723

4924

215594,232

4681907,899

7080

223909,460

4671604,833

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 40

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

613

198726,185

4677465,856

2769

207992,257

4663940,974

4925

215594,232

4681937,899

7081

223917,100

4681468,140

614

198734,339

4676784,252

2770

207994,050

4664149,027

4926

215594,232

4681967,899

7082

223922,929

4675321,536

615

198734,339

4676844,252

2771

207996,582

4677435,652

4927

215594,232

4682027,899

7083

223924,274

4675017,527

616

198734,339

4677204,252

2772

208021,523

4678687,722

4928

215600,121

4668285,353

7084

223936,380

4672224,946

617

198744,329

4677357,544

2773

208021,523

4678717,722

4929

215601,688

4668286,902

7085

223943,779

4674104,154

618

198764,339

4676604,252

2774

208021,523

4679137,723

4930

215601,688

4668286,902

7086

223944,451

4675321,536

619

198764,339

4676694,252

2775

208021,523

4680157,723

4931

215617,433

4678701,455

7087

223946,469

4673587,607

620

198764,339

4676844,252

2776

208021,523

4680247,723

4932

215622,097

4665132,561

7088

223949,159

4672925,781

621

198765,771

4677402,628

2777

208021,523

4680277,723

4933

215624,232

4682027,899

7089

223951,178

4679419,889

622

198794,339

4677204,252

2778

208051,358

4677499,924

4934

215624,232

4682093,899

7090

223973,372

4674082,631

623

198814,390

4675827,654

2779

208051,523

4679137,723

4935

215624,232

4682147,899

7091

223976,063

4672498,016

624

198814,391

4675647,654

2780

208051,523

4679167,723

4936

215624,232

4682207,899

7092

223995,568

4672141,545

625

198824,339

4677174,252

2781

208051,523

4679257,723

4937

215624,232

4682237,899

7093

224002,966

4672863,903

626

198824,339

4677204,252

2782

208051,523

4679317,723

4938

215625,688

4665024,824

7094

224002,966

4673872,784

627

198844,390

4675917,654

2783

208081,523

4679167,723

4939

215654,232

4681937,899

7095

224016,418

4673942,733

628

198844,391

4675647,654

2784

208081,523

4679257,723

4940

215654,232

4681967,899

7096

224017,540

4681511,186

629

198844,391

4675587,654

2785

208081,523

4680187,723

4941

215654,232

4682057,899

7097

224030,542

4675305,394

630

198854,339

4676784,252

2786

208081,523

4680337,723

4942

215654,232

4682117,899

7098

224037,941

4672912,330

631

198854,339

4676844,252

2787

208090,903

4664314,035

4943

215654,232

4682147,899

7099

224044,443

4679391,192

632

198874,389

4676127,654

2788

208098,077

4664215,389

4944

215654,232

4682177,899

7100

224060,585

4681278,022

633

198874,389

4676067,654

2789

208111,523

4680337,723

4945

215654,232

4682207,899

7101

224062,379

4679168,790

634

198874,390

4675947,654

2790

208111,523

4680367,723

4946

215654,232

4682237,899

7102

224062,827

4675305,394

635

198874,390

4675797,654

2791

208119,600

4664186,692

4947

215654,341

4668384,249

7103

224064,844

4673719,434

636

198874,391

4675677,654

2792

208121,393

4664107,775

4948

215654,341

4668414,249

7104

224070,897

4672222,255

637

198874,391

4675587,654

2793

208121,855

4680348,825

4949

215665,191

4664938,634

7105

224078,521

4681328,242

638

198874,391

4675557,654

2794

208135,742

4664267,403

4950

215666,254

4678552,026

7106

224082,108

4681460,966

639

198884,339

4676754,252

2795

208141,523

4680187,723

4951

215684,232

4679267,898

7107

224091,075

4675184,328

640

198884,339

4676784,252

2796

208141,523

4680256,723

4952

215684,232

4682117,899

7108

224091,748

4672438,828

641

198884,339

4677144,252

2797

208141,523

4680337,723

4953

215684,232

4682147,899

7109

224094,438

4672898,878

642

198884,339

4677174,252

2798

208141,523

4680337,723

4954

215684,232

4682177,899

7110

224095,111

4672125,403

643

198904,389

4676157,654

2799

208146,503

4664039,620

4955

215684,232

4682207,899

7111

224103,182

4672192,662

644

198904,389

4676127,654

2800

208171,613

4663935,593

4956

215684,232

4682597,899

7112

224105,200

4675107,653

645

198904,389

4676067,654

2801

208182,374

4664000,161

4957

215684,341

4668384,249

7113

224111,253

4675380,724

646

198904,390

4675977,654

2802

208194,929

4664375,017

4958

215684,341

4668444,249

7114

224118,651

4674090,702

647

198904,390

4675917,654

2803

208232,594

4664364,255

4959

215688,261

4668372,489

7115

224156,989

4672154,997

648

198904,390

4675857,654

2804

208281,021

4664446,759

4960

215696,832

4668380,962

7116

224158,186

4671317,573

649

198904,390

4675797,654

2805

208315,098

4664385,778

4961

215714,232

4679267,898

7117

224175,148

4672788,574

650

198904,390

4675737,654

2806

208333,034

4664557,960

4962

215714,232

4679297,898

7118

224178,511

4672063,525

651

198904,391

4675677,654

2807

208334,828

4664532,850

4963

215714,232

4679477,898

7119

224180,529

4672729,386

652

198904,391

4675557,654

2808

208343,795

4664586,657

4964

215714,232

4679567,898

7120

224180,529

4672861,213

653

198904,391

4675527,654

2809

208356,350

4664565,134

4965

215714,341

4668444,249

7121

224183,219

4672457,661

654

198914,339

4676754,252

2810

208359,937

4664644,051

4966

215714,341

4668504,249

7122

224193,981

4675061,918

655

198914,339

4676784,252

2811

208372,492

4664631,496

4967

215740,607

4664342,488

7123

224204,070

4675168,186

656

198914,339

4677144,252

2812

208385,047

4664495,185

4968

215744,232

4679447,898

7124

224207,433

4673961,565

657

198934,390

4675797,654

2813

208394,015

4664444,966

4969

215744,232

4679477,898

7125

224226,265

4673759,789

658

198934,390

4675737,654

2814

208394,015

4664649,432

4970

215744,232

4679567,898

7126

224226,265

4674935,471

659

198964,389

4676157,654

2815

208402,983

4664701,445

4971

215744,232

4679597,898

7127

224228,955

4672640,604

660

198964,389

4676097,654

2816

208419,125

4664934,609

4972

215744,341

4668504,249

7128

224229,628

4675343,059

661

198964,390

4675947,654

2817

208433,474

4664699,652

4973

215744,341

4668594,249

7129

224235,256

4671797,508

662

198964,390

4675797,654

2818

208433,474

4664893,357

4974

215744,342

4673034,250

7130

224245,098

4674112,225

663

198964,390

4675721,847

2819

208447,822

4664839,550

4975

215744,342

4673064,250

7131

224245,770

4672136,164

664

198964,391

4675646,039

2820

208465,758

4664758,840

4976

215747,790

4664881,174

7132

224267,293

4675332,297

665

198964,391

4675527,654

2821

208512,391

4664730,142

4977

215774,232

4679297,898

7133

224280,745

4672047,383

666

198974,339

4676754,252

2822

208523,152

4664884,389

4978

215774,232

4679357,898

7134

224288,816

4672173,829

667

198974,339

4676784,252

2823

208530,326

4664966,893

4979

215774,232

4679447,898

7135

224291,506

4672130,783

668

198974,339

4676814,252

2824

208551,849

4664809,059

4980

215774,232

4682087,899

7136

224293,749

4680879,851

669

198974,339

4676844,252

2825

208562,610

4664665,574

4981

215774,232

4682147,899

7137

224295,542

4675082,095

670

198994,391

4675587,654

2826

208566,198

4664715,794

4982

215774,341

4668594,249

7138

224296,214

4673996,540
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671

199004,339

4676814,252

2827

208573,372

4664970,480

4983

215774,341

4668624,249

7139

224306,975

4672619,082

672

199004,339

4676934,252

2828

208597,783

4664978,724

4984

215780,871

4679248,772

7140

224312,325

4671822,030

673

199004,339

4676934,252

2829

208606,333

4665038,114

4985

215780,871

4679248,772

7141

224325,808

4672535,681

674

199004,339

4677174,252

2830

208612,830

4664934,609

4986

215787,294

4664895,539

7142

224331,189

4674122,986

675

199004,339

4677174,252

2831

208636,027

4665033,839

4987

215791,783

4664413,415

7143

224351,143

4680736,366

676

199006,942

4653905,529

2832

208640,302

4665063,533

4988

215798,027

4682597,899

7144

224351,143

4680736,366

677

199006,942

4653959,336

2833

208645,114

4664934,609

4989

215804,232

4679237,898

7145

224352,711

4672508,777

678

199024,389

4676097,655

2834

208657,172

4664970,175

4990

215804,232

4679276,898

7146

224355,402

4672715,934

679

199024,389

4676037,655

2835

208661,447

4664999,869

4991

215804,232

4679317,398

7147

224361,370

4671296,554

680

199024,390

4675977,655

2836

208669,997

4665059,258

4992

215804,232

4679357,898

7148

224364,146

4675332,297

681

199024,390

4675947,655

2837

208670,761

4679369,550

4993

215804,232

4679567,898

7149

224374,907

4675407,627

682

199024,390

4675917,655

2838

208670,761

4679339,550

4994

215804,232

4679597,898

7150

224376,253

4680973,116

683

199034,339

4676754,252

2839

208674,272

4665088,953

4995

215804,232

4682027,899

7151

224401,138

4674878,974

684

199034,339

4676964,252

2840

208691,142

4664995,594

4996

215804,232

4682567,899

7152

224406,518

4672740,147

685

199054,389

4676037,655

2841

208700,761

4679339,550

4997

215804,341

4668624,249

7153

224407,191

4675439,911

686

199054,390

4675977,655

2842

208700,761

4679309,550

4998

215804,342

4673034,250

7154

224430,732

4673966,946

687

199054,390

4675917,655

2843

208703,966

4665084,678

4999

215804,342

4673064,250

7155

224462,344

4681034,097

688

199054,390

4675827,655

2844

208712,516

4665144,067

5000

215813,330

4664510,379

7156

224471,087

4672611,011

689

199054,391

4675587,655

2845

208716,791

4665173,762

5001

215830,388

4664665,700

7157

224476,468

4673913,139

690

199054,391

4675557,655

2846

208725,111

4665021,014

5002

215834,232

4678997,898

7158

224478,485

4675017,527

691

199067,923

4653779,979

2847

208725,341

4665233,151

5003

215834,232

4679057,898

7159

224484,538

4672670,198

692

199067,923

4653779,979

2848

208730,761

4679369,550

5004

215834,232

4679297,898

7160

224487,902

4675353,820

693

199084,389

4676067,655

2849

208730,761

4679339,551

5005

215834,232

4679357,898

7161

224489,247

4675211,232

694

199084,389

4676037,655

2850

208730,762

4679219,551

5006

215834,232

4682117,899

7162

224492,610

4674166,032

695

199084,390

4675977,655

2851

208730,762

4679129,551

5007

215834,232

4682147,899

7163

224511,442

4672788,574

696

199084,390

4675947,655

2852

208730,763

4678709,551

5008

215834,232

4682537,899

7164

224555,609

4680811,695

697

199084,391

4675587,655

2853

208730,763

4678679,551

5009

215834,342

4672974,250

7165

224559,868

4675083,440

698

199084,391

4675527,655

2854

208733,661

4665080,403

5010

215834,342

4673124,250

7166

224562,559

4672573,346

699

199094,339

4676724,252

2855

208760,761

4679339,551

5011

215834,342

4673274,250

7167

224567,939

4673805,525

700

199094,339

4676844,252

2856

208760,762

4679129,551

5012

215845,615

4682514,418

7168

224571,560

4671692,413

701

199094,339

4676964,252

2857

208760,762

4679069,551

5013

215845,778

4668523,103

7169

224584,754

4675278,490

702

199114,389

4676067,655

2858

208760,762

4678859,551

5014

215846,061

4678563,856

7170

224586,772

4674195,625

703

199114,390

4675977,655

2859

208760,763

4678784,551

5015

215852,412

4682494,715

7171

224589,462

4672516,848

704

199114,390

4675947,655

2860

208760,763

4678709,551

5016

215864,232

4679057,898

7172

224602,914

4672831,619

705

199114,390

4675902,655

2861

208760,763

4678619,551

5017

215864,232

4679090,898

7173

224613,598

4670739,549

706

199114,390

4675857,655

2862

208760,763

4678559,551

5018

215864,232

4679357,898

7174

224617,102

4671194,962

707

199114,390

4675827,655

2863

208771,905

4665135,518

5019

215864,232

4679507,898

7175

224619,056

4672645,985

708

199114,390

4675737,655

2864

208774,924

4664974,460

5020

215864,232

4679537,898

7176

224623,765

4681191,931

709

199114,391

4675557,655

2865

208774,924

4664974,460

5021

215864,232

4679567,898

7177

224645,288

4680944,419

710

199114,391

4675527,655

2866

208776,180

4665165,212

5022

215864,232

4681967,899

7178

224651,340

4673786,693

711

199124,339

4676724,252

2867

208790,762

4679039,551

5023

215864,232

4682027,899

7179

224661,429

4675168,186

712

199124,339

4676754,252

2868

208790,762

4678859,551

5024

215864,232

4682498,505

7180

224662,101

4672828,929

713

199124,339

4676844,252

2869

208814,424

4665220,327

5025

215864,232

4682417,899

7181

224666,810

4681493,250

714

199124,339

4676874,252

2870

208820,762

4679069,551

5026

215864,341

4668684,249

7182

224670,845

4675267,729

715

199144,390

4675947,655

2871

208820,762

4679039,551

5027

215864,341

4668714,249

7183

224681,910

4670299,901

716

199144,390

4675917,655

2872

208820,762

4678859,551

5028

215864,342

4673274,250

7184

224685,413

4670895,441

717

199144,390

4675887,655

2873

208820,763

4678778,551

5029

215864,342

4673394,250

7185

224699,426

4670159,774

718

199144,390

4675857,655

2874

208820,763

4678559,551

5030

215874,473

4680635,759

7186

224702,457

4673923,900

719

199146,840

4654088,472

2875

208820,763

4678529,551

5031

215877,075

4664963,773

7187

224704,681

4670608,180

720

199154,339

4676754,252

2876

208822,974

4665279,716

5032

215892,409

4680811,528

7188

224709,936

4671130,153

721

199164,776

4653905,529

2877

208826,040

4664861,465

5033

215894,232

4679507,898

7189

224709,936

4671130,153

722

199174,389

4676037,655

2878

208831,524

4665339,105

5034

215894,232

4679537,898

7190

224713,218

4672632,533

723

199174,390

4675947,655

2879

208836,029

4665580,936

5035

215894,232

4681967,899

7191

224726,670

4672562,584

724

199174,390

4675917,655

2880

208840,074

4665398,494

5036

215894,232

4681967,899

7192

224729,360

4674206,387

725

199174,390

4675887,655

2881

208840,304

4665610,630

5037

215894,232

4682027,899

7193

224732,706

4671173,943

726

199174,390

4675737,655

2882

208844,119

4665216,052

5038

215894,232

4682117,899

7194

224745,502

4672487,255

727

199174,391

4675707,655

2883

208848,394

4665245,746

5039

215894,232

4682177,899

7195

224748,470

4670426,015

728

199175,537

4654135,105

2884

208850,761

4679369,551

5040

215894,232

4682387,899

7196

224758,954

4672705,173
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729

199183,330

4677166,781

2885

208850,761

4679369,551

5041

215894,232

4682417,899

7197

224760,076

4680948,006

730

199204,390

4675977,655

2886

208850,762

4678859,551

5042

215894,341

4668714,249

7198

224779,804

4675189,709

731

199204,390

4675896,655

2887

208850,763

4678829,551

5043

215894,341

4668804,249

7199

224780,477

4672791,264

732

199204,390

4675827,655

2888

208850,763

4678709,551

5044

215894,342

4672824,250

7200

224789,670

4682641,132

733

199204,391

4675707,655

2889

208850,763

4678679,551

5045

215894,342

4672854,250

7201

224796,844

4682766,682

734

199204,391

4675647,655

2890

208850,763

4678529,551

5046

215894,342

4673394,250

7202

224803,121

4681278,022

735

199214,339

4676814,252

2891

208850,763

4678499,551

5047

215894,342

4673424,250

7203

224810,296

4681525,534

736

199234,390

4676037,655

2892

208852,439

4665063,304

5048

215924,232

4678997,898

7204

224815,451

4672532,990

737

199234,390

4676037,655

2893

208856,714

4665092,999

5049

215924,232

4679027,898

7205

224817,470

4681138,124

738

199234,390

4675977,655

2894

208869,539

4665182,082

5050

215924,232

4679147,898

7206

224842,355

4672678,269

739

199234,391

4675647,655

2895

208869,998

4665606,355

5051

215924,232

4679267,898

7207

224844,808

4671205,471

740

199234,391

4675617,655

2896

208873,813

4665211,777

5052

215924,232

4679297,898

7208

224847,735

4672592,178

741

199236,518

4654007,762

2897

208874,273

4665636,050

5053

215924,232

4682027,899

7209

224856,928

4681450,205

742

199243,693

4654447,185

2898

208878,088

4665241,471

5054

215924,232

4682087,899

7210

224866,568

4673845,880

743

199247,280

4654217,609

2899

208880,763

4678829,551

5055

215924,232

4682387,899

7211

224866,568

4674109,534

744

199254,454

4654357,507

2900

208880,763

4678799,551

5056

215924,232

4682417,899

7212

224872,833

4671548,782

745

199254,454

4654508,167

2901

208880,763

4678679,551

5057

215924,232

4682447,899

7213

224879,840

4671180,949

746

199261,628

4654278,590

2902

208886,409

4665088,724

5058

215924,341

4668804,249

7214

224898,180

4675313,465

747

199264,390

4675827,655

2903

208886,638

4665300,860

5059

215924,341

4668834,249

7215

224907,865

4671107,383

748

199264,391

4675707,655

2904

208890,683

4665118,418

5060

215924,342

4672854,250

7216

224909,614

4674058,418

749

199264,391

4675647,655

2905

208893,299

4664600,501

5061

215924,342

4672935,250

7217

224927,132

4669977,609

750

199264,391

4675617,655

2906

208895,418

4665572,386

5062

215933,168

4668601,650

7218

224931,136

4672476,493

751

199274,339

4676694,252

2907

208899,463

4665389,944

5063

215935,454

4680137,148

7219

224932,258

4680973,116

752

199274,339

4676814,252

2908

208899,693

4665602,080

5064

215954,232

4678967,898

7220

224955,158

4670152,768

753

199286,179

4676533,351

2909

208903,738

4665419,638

5065

215954,232

4679027,898

7221

224955,349

4672726,695

754

199286,851

4676574,925

2910

208910,762

4678949,551

5066

215954,232

4682087,899

7222

224963,420

4672721,315

755

199286,851

4676694,925

2911

208910,762

4678889,551

5067

215954,232

4682177,899

7223

224963,916

4670602,926

756

199294,391

4675707,655

2912

208910,763

4678499,551

5068

215954,232

4682417,899

7224

224968,129

4675324,226

757

199294,391

4675677,655

2913

208910,763

4678469,551

5069

215954,232

4682447,899

7225

224971,492

4673759,789

758

199294,391

4675647,655

2914

208912,131

4664788,826

5070

215954,341

4668714,249

7226

224979,680

4670832,383

759

199294,391

4675587,655

2915

208914,822

4664979,840

5071

215954,341

4668774,249

7227

224995,705

4672535,681

760

199294,391

4675527,655

2916

208916,793

4665720,858

5072

215954,341

4668834,249

7228

225030,007

4682834,837

761

199295,706

4654587,083

2917

208921,068

4665750,553

5073

215954,342

4672734,250

7229

225036,060

4673883,545

762

199312,971

4676561,789

2918

208928,928

4665173,533

5074

215954,342

4672794,250

7230

225050,633

4681055,620

763

199316,334

4676606,852

2919

208929,387

4665597,805

5075

215954,342

4673424,250

7231

225057,583

4672503,397

764

199319,022

4654081,298

2920

208933,432

4665415,364

5076

215954,342

4673454,250

7232

225068,344

4672411,925

765

199324,391

4675677,655

2921

208933,662

4665627,500

5077

215961,461

4678704,481

7233

225094,576

4682755,920

766

199324,391

4675647,655

2922

208937,707

4665445,058

5078

215963,264

4664999,685

7234

225102,646

4675281,181

767

199324,391

4675557,655

2923

208940,762

4678889,551

5079

215982,099

4678595,795

7235

225132,912

4672538,371

768

199324,391

4675527,655

2924

208940,762

4678829,551

5080

215984,232

4678967,898

7236

225132,912

4673689,840

769

199329,113

4676619,631

2925

208940,763

4678799,551

5081

215984,232

4679147,898

7237

225153,087

4671485,725

770

199341,893

4676656,624

2926

208940,763

4678769,551

5082

215984,232

4682357,899

7238

225156,590

4671079,357

771

199354,391

4675647,656

2927

208940,763

4678619,551

5083

215984,232

4682417,899

7239

225175,958

4672422,686

772

199354,391

4675557,656

2928

208940,763

4678469,551

5084

215984,341

4668714,249

7240

225177,609

4670932,224

773

199355,512

4677024,193

2929

208940,764

4678439,551

5085

215984,342

4672674,250

7241

225177,976

4675410,317

774

199356,687

4654628,335

2930

208944,416

4664689,283

5086

215984,342

4672734,250

7242

225183,357

4680883,438

775

199364,088

4676670,748

2931

208946,487

4665716,583

5087

215984,342

4673424,250

7243

225188,737

4675480,267

776

199364,339

4676754,252

2932

208950,073

4665109,869

5088

215984,342

4673454,250

7244

225208,242

4673853,951

777

199364,339

4676829,252

2933

208950,762

4665746,278

5089

215999,177

4664622,605

7245

225208,242

4673853,951

778

199368,850

4676676,892

2934

208954,347

4665139,563

5090

216000,023

4680259,110

7246

225237,836

4672602,939

779

199370,141

4676716,484

2935

208963,248

4665052,480

5091

216002,047

4668661,131

7247

225251,176

4671457,700

780

199377,540

4676704,041

2936

208970,762

4678829,551

5092

216002,047

4668661,131

7248

225283,572

4672594,868

781

199394,339

4676724,252

2937

208970,763

4678769,551

5093

216014,232

4682327,899

7249

225285,590

4675738,540

782

199394,339

4676754,252

2938

208970,763

4678619,551

5094

216014,232

4682357,899

7250

225302,629

4682763,094

783

199394,339

4676784,252

2939

208970,763

4678589,551

5095

216014,342

4673424,250

7251

225310,475

4672471,112

784

199394,339

4676904,252

2940

208971,319

4664864,155

5096

216014,342

4673454,250

7252

225323,255

4675453,363

785

199401,526

4654160,215

2941

208987,461

4664761,922

5097

216031,498

4664978,138

7253

225327,739

4682920,928

786

199406,907

4654655,239

2942

208988,317

4665164,983

5098

216044,232

4682297,899

7254

225344,777

4675517,931
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787

199410,494

4654916,203

2943

208992,592

4665194,677

5099

216044,232

4682327,899

7255

225382,442

4675733,159

788

199411,505

4676740,361

2944

208997,096

4665436,508

5100

216044,342

4672674,250

7256

225413,830

4682662,655

789

199412,288

4654844,460

2945

208997,326

4665648,644

5101

216044,342

4673454,250

7257

225420,107

4675609,403

790

199414,081

4654876,744

2946

209001,371

4665466,203

5102

216044,342

4673544,250

7258

225428,179

4682522,757

791

199415,875

4654995,120

2947

209003,549

4678507,918

5103

216067,410

4664960,181

7259

225457,772

4675663,210

792

199421,256

4654966,422

2948

209013,736

4665131,014

5104

216074,232

4679177,898

7260

225481,986

4682974,735

793

199424,339

4676784,252

2949

209014,028

4665770,298

5105

216074,232

4679177,898

7261

225532,206

4682476,124

794

199424,843

4654831,905

2950

209014,196

4665555,286

5106

216074,232

4679207,898

7262

225533,102

4675517,931

795

199430,223

4654797,827

2951

209018,011

4665160,708

5107

216074,232

4682267,899

7263

225571,664

4683003,432

796

199430,223

4654797,827

2952

209022,746

4665614,675

5108

216074,232

4682297,899

7264

225603,948

4682612,435

797

199440,985

4654536,864

2953

209033,197

4664729,638

5109

216087,381

4678585,149

7265

225624,574

4675604,022

798

199442,778

4654603,225

2954

209033,197

4664885,678

5110

216104,232

4679177,898

7266

225650,581

4682311,116

799

199448,159

4654680,349

2955

209033,197

4664971,769

5111

216104,232

4679207,898

7267

225667,619

4675447,982

800

199453,540

4654492,024

2956

209035,111

4665279,486

5112

216104,232

4682267,899

7268

225715,149

4683046,478

801

199454,339

4676964,252

2957

209035,111

4665279,486

5113

216104,232

4682297,899

7269

225742,949

4675550,216

802

199457,127

4654987,945

2958

209038,578

4664595,121

5114

216104,341

4668804,249

7270

225753,710

4675614,784

803

199473,269

4654170,976

2959

209047,706

4665156,433

5115

216104,341

4668864,249

7271

225758,194

4677256,849

804

199473,269

4654438,217

2960

209052,030

4665060,551

5116

216104,342

4673544,250

7272

225758,194

4677256,849

805

199475,063

4654750,298

2961

209054,720

4664689,283

5117

216104,342

4673574,250

7273

225776,131

4682504,821

806

199476,856

4653788,947

2962

209062,455

4665807,963

5118

216104,342

4673604,250

7274

225783,305

4682641,132

807

199476,856

4654101,027

2963

209073,216

4665966,694

5119

216106,914

4664870,400

7275

225808,414

4677023,685

808

199478,650

4654726,981

2964

209077,859

4665576,431

5120

216134,232

4679147,898

7276

225819,176

4682741,571

809

199480,443

4654138,692

2965

209081,675

4665181,853

5121

216134,232

4679177,898

7277

225822,763

4683075,175

810

199484,339

4676964,252

2966

209084,650

4665743,395

5122

216134,341

4668864,249

7278

225908,854

4683032,129

811

199484,339

4677024,252

2967

209085,950

4665211,547

5123

216134,341

4668924,249

7279

225919,616

4682745,159

812

199485,824

4653826,612

2968

209086,409

4665635,819

5124

216134,342

4672674,250

7280

225930,377

4677213,803

813

199492,998

4654826,524

2969

209094,959

4665695,208

5125

216134,342

4673574,250

7281

225941,138

4676991,401

814

199500,172

4654694,697

2970

209097,765

4664901,820

5126

216134,342

4673604,250

7282

225966,248

4677525,884

815

199500,172

4654721,601

2971

209099,234

4665724,903

5127

216157,191

4664529,233

7283

225969,836

4682547,866

816

199501,966

4655013,055

2972

209100,120

4666023,191

5128

216157,191

4664791,393

7284

225998,533

4682694,939

817

199505,553

4654074,124

2973

209100,456

4665057,860

5129

216164,232

4679147,898

7285

226005,707

4682655,480

818

199514,339

4676934,252

2974

209105,836

4664600,501

5130

216164,232

4679177,898

7286

226012,881

4682960,386

819

199514,339

4676964,252

2975

209114,750

4678515,093

5131

216164,232

4682297,899

7287

226020,055

4682418,730

820

199514,339

4677024,252

2976

209120,970

4666224,967

5132

216164,341

4668639,249

7288

226055,926

4676898,136

821

199514,339

4677054,252

2977

209121,979

4664979,840

5133

216164,341

4668744,249

7289

226091,798

4683010,606

822

199532,457

4654405,933

2978

209121,979

4665025,576

5134

216164,341

4668924,249

7290

226120,495

4677934,817

823

199536,044

4654799,621

2979

209128,698

4665508,492

5135

216164,341

4668954,249

7291

226156,366

4677052,382

824

199539,631

4653788,947

2980

209162,898

4665746,047

5136

216164,342

4672584,250

7292

226159,954

4682343,400

825

199544,339

4676964,252

2981

209167,714

4664748,470

5137

216164,342

4672674,250

7293

226177,889

4676869,439

826

199544,339

4677054,252

2982

209171,448

4665805,436

5138

216194,185

4673174,729

7294

226199,412

4678361,685

827

199548,599

4654364,681

2983

209178,812

4666277,429

5139

216194,342

4672554,250

7295

226210,173

4676959,117

828

199548,599

4654822,937

2984

209179,308

4665228,417

5140

216194,342

4672584,250

7296

226213,761

4682863,534

829

199550,392

4654083,092

2985

209181,166

4664947,556

5141

216200,114

4673216,198

7297

226217,348

4682784,617

830

199552,186

4655045,339

2986

209181,166

4665076,693

5142

216205,958

4679872,239

7298

226220,935

4682296,767

831

199561,154

4654900,061

2987

209181,166

4665111,667

5143

216210,407

4678608,808

7299

226220,935

4682992,671

832

199564,741

4653896,561

2988

209183,857

4664595,121

5144

216213,629

4668520,368

7300

226256,806

4682881,470

833

199568,328

4654341,365

2989

209183,857

4664780,755

5145

216218,325

4673248,526

7301

226278,329

4682705,700

834

199575,448

4676930,030

2990

209184,042

4665682,383

5146

216224,232

4679147,898

7302

226285,503

4682967,561

835

199576,794

4676889,675

2991

209196,407

4665347,195

5147

216224,232

4679177,898

7303

226299,851

4678332,988

836

199577,296

4655063,275

2992

209197,308

4665157,403

5148

216224,232

4682177,899

7304

226307,026

4682103,062

837

199582,676

4653851,722

2993

209200,682

4665376,890

5149

216224,232

4682237,899

7305

226310,613

4682590,912

838

199588,057

4653946,781

2994

209201,142

4665801,161

5150

216224,341

4668954,249

7306

226360,832

4678203,851

839

199595,231

4654070,537

2995

209212,685

4665881,336

5151

216224,341

4669044,249

7307

226378,769

4682443,840

840

199595,231

4655095,559

2996

209217,552

4665283,532

5152

216232,872

4673139,182

7308

226382,356

4682329,051

841

199598,818

4653977,271

2997

209217,782

4665495,667

5153

216236,255

4682287,268

7309

226482,795

4681984,687

842

199602,406

4655124,256

2998

209221,827

4665313,226

5154

216237,794

4673170,666

7310

226489,969

4681496,837

843

199604,339

4676874,252

2999

209222,287

4665737,497

5155

216242,125

4678714,935

7311

226489,969

4681496,837

844

199607,786

4655195,999

3000

209224,212

4664982,531

5156

216243,381

4664766,254

7312

226590,409

4682207,089
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845

199611,374

4655158,334

3001

209226,331

4665555,056

5157

216246,972

4664518,459

7313

226637,042

4681945,228

846

199613,167

4655233,664

3002

209230,377

4665372,615

5158

216249,388

4673280,510

7314

226665,739

4681934,467

847

199614,161

4676876,943

3003

209232,283

4664864,155

5159

216251,989

4673092,041

7315

226676,500

4681629,561

848

199614,161

4676996,943

3004

209234,652

4665402,309

5160

216254,232

4682147,899

7316

226694,436

4681518,360

849

199614,961

4654301,907

3005

209237,663

4664673,141

5161

216254,232

4682177,899

7317

226748,243

4682214,263

850

199616,476

4675134,896

3006

209251,521

4665308,951

5162

216254,341

4669044,249

7318

226759,004

4681834,027

851

199616,754

4654032,872

3007

209255,796

4665338,646

5163

216254,341

4669074,249

7319

226884,554

4682164,043

852

199618,326

4675770,827

3008

209256,026

4665550,781

5164

216254,342

4672464,250

7320

226898,902

4682045,668

853

199631,777

4675668,593

3009

209260,301

4665580,476

5165

216254,342

4672554,250

7321

226941,948

4682020,558

854

199632,896

4654269,622

3010

209260,531

4665792,611

5166

216257,746

4664586,692

7322

227038,800

4678784,966

855

199645,451

4654903,648

3011

209262,213

4666290,880

5167

216275,270

4668436,743

7323

227128,478

4678666,591

856

199650,832

4655280,296

3012

209268,391

4665215,593

5168

216275,271

4673458,151

7324

227218,157

4678953,562

857

199684,910

4654205,054

3013

209275,669

4678545,203

5169

216278,091

4673327,854

7325

227311,422

4678763,444

858

199688,497

4655291,058

3014

209275,670

4678425,203

5170

216279,036

4673104,948

7326

227368,816

4678949,974

859

199689,620

4675199,128

3015

209276,941

4665274,982

5171

216282,885

4664676,473

7327

227519,476

4679132,918

860

199694,339

4677024,252

3016

209278,019

4664920,653

5172

216284,341

4669104,249

7328

227566,108

4679046,827

861

199694,339

4677114,252

3017

209278,355

4665666,720

5173

216284,342

4672164,250

7329

227741,878

4679129,331

862

199695,671

4653839,167

3018

209281,906

4665941,083

5174

216284,342

4672326,250

7330

227766,988

4679039,653

863

199701,052

4654862,396

3019

209286,181

4665970,777

5175

216284,342

4672464,250

7331

227799,272

4679122,157

864

199702,845

4654122,550

3020

209297,188

4665701,694

5176

216294,114

4673375,307

7332

227831,556

4679340,972

865

199724,337

4659024,248

3021

209315,684

4665119,738

5177

216295,927

4672989,682

7333

227831,556

4679340,972

866

199724,337

4659054,248

3022

209318,038

4666004,358

5178

216302,967

4680576,963

7334

227874,601

4676004,940

867

199727,955

4653944,987

3023

209319,689

4665571,926

5179

216308,981

4672960,651

7335

227908,679

4675975,346

868

199727,955

4655285,677

3024

209319,919

4665784,061

5180

216312,481

4673618,307

7336

227908,679

4675975,346

869

199736,923

4654070,537

3025

209321,064

4665071,312

5181

216312,864

4673102,307

7337

227910,473

4676012,114

870

199754,337

4659024,248

3026

209323,735

4665389,485

5182

216314,232

4678757,898

7338

227953,519

4679100,634

871

199754,337

4659054,248

3027

209324,194

4665813,755

5183

216314,232

4679087,898

7339

227980,422

4675740,389

872

199769,207

4654778,098

3028

209326,445

4665036,338

5184

216314,232

4679147,898

7340

227982,216

4680895,993

873

199780,587

4677285,156

3029

209328,010

4665419,179

5185

216314,606

4673491,182

7341

228003,738

4675985,211

874

199784,339

4677144,252

3030

209328,239

4665631,315

5186

216317,208

4673018,291

7342

228010,913

4681057,413

875

199799,698

4655291,058

3031

209347,968

4664974,460

5187

216324,740

4680524,554

7343

228025,261

4679222,596

876

199803,285

4653903,735

3032

209387,398

4665410,629

5188

216324,740

4680455,554

7344

228028,848

4675517,987

877

199806,268

4675060,800

3033

209395,948

4665470,018

5189

216331,271

4673394,791

7345

228052,164

4675607,665

878

199814,337

4658964,248

3034

209400,683

4665923,983

5190

216331,856

4672940,432

7346

228061,132

4675404,993

879

199814,337

4658994,248

3035

209404,958

4665953,677

5191

216343,936

4664550,780

7347

228061,132

4675426,515

880

199829,014

4675027,282

3036

209409,002

4665771,236

5192

216344,232

4681457,898

7348

228077,274

4675458,799

881

199833,049

4675044,769

3037

209413,277

4665800,931

5193

216344,232

4681487,898

7349

228136,462

4675270,475

882

199835,569

4655292,851

3038

209425,642

4665465,743

5194

216344,232

4681757,898

7350

228136,462

4675367,328

883

199841,242

4675065,775

3039

209426,102

4665890,013

5195

216344,232

4681967,899

7351

228140,049

4675299,172

884

199849,918

4654934,138

3040

209429,917

4665495,438

5196

216344,232

4681997,899

7352

228165,159

4675852,487

885

199857,092

4654803,208

3041

209430,377

4665919,708

5197

216344,232

4682027,899

7353

228188,476

4681152,472

886

199858,607

4674990,962

3042

209483,238

4665760,549

5198

216344,232

4682057,899

7354

228211,792

4675260,611

887

199859,280

4677185,613

3043

209484,134

4665608,871

5199

216344,232

4682147,899

7355

228235,108

4675177,210

888

199866,060

4654853,428

3044

209489,306

4665486,888

5200

216344,341

4668354,249

7356

228235,108

4681007,194

889

199871,242

4675155,775

3045

209498,291

4665985,526

5201

216344,341

4668384,249

7357

228236,005

4675227,430

890

199871,242

4675215,775

3046

209519,230

4665694,748

5202

216344,342

4669138,749

7358

228253,044

4675144,029

891

199874,337

4658934,248

3047

209570,298

4665838,945

5203

216344,342

4669224,249

7359

228262,012

4681156,060

892

199874,337

4658964,248

3048

209574,573

4665868,639

5204

216344,342

4671954,249

7360

228283,534

4675836,345

893

199874,339

4675464,252

3049

209582,664

4665503,758

5205

216344,342

4672164,250

7361

228301,470

4675090,222

894

199874,339

4675494,252

3050

209586,938

4665533,452

5206

216352,224

4673072,979

7362

228317,612

4681055,620

895

199874,339

4675524,252

3051

209599,763

4665622,535

5207

216352,317

4673060,713

7363

228335,547

4674493,861

896

199874,339

4675554,252

3052

209608,313

4665681,924

5208

216360,099

4673469,807

7364

228339,135

4674565,604

897

199896,550

4654993,326

3053

209616,862

4665741,312

5209

216360,247

4673308,948

7365

228340,928

4674380,867

898

199901,242

4674919,606

3054

209619,357

4666047,404

5210

216362,576

4678623,549

7366

228342,722

4674422,119

899

199901,242

4674975,775

3055

209621,137

4665771,006

5211

216364,450

4672855,197

7367

228344,515

4675045,383

900

199901,242

4675035,775

3056

209629,446

4666300,969

5212

216369,247

4672922,010

7368

228349,896

4674669,631

901

199901,242

4675215,775

3057

209629,687

4665830,395

5213

216372,208

4673350,541

7369

228353,483

4674332,440

902

199901,242

4675245,775

3058

209643,570

4666040,005

5214

216374,232

4678697,898

7370

228360,657

4675771,777
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903

199901,242

4675275,775

3059

209650,831

4665766,731

5215

216374,232

4678997,898

7371

228366,038

4674673,218

904

199901,242

4675335,775

3060

209655,106

4665796,426

5216

216374,232

4679087,898

7372

228366,038

4674741,373

905

199904,337

4658994,248

3061

209661,730

4665949,879

5217

216374,232

4681427,898

7373

228380,387

4674592,507

906

199904,339

4675464,252

3062

209676,021

4665520,628

5218

216374,232

4681457,898

7374

228394,735

4674730,612

907

199904,339

4675554,252

3063

209680,296

4665550,322

5219

216374,232

4681487,898

7375

228394,735

4674750,341

908

199904,339

4675584,252

3064

209680,526

4665762,457

5220

216374,232

4681547,898

7376

228405,497

4674998,750

909

199905,518

4655303,613

3065

209684,800

4665792,151

5221

216374,232

4681967,899

7377

228416,258

4674258,904

910

199914,120

4674865,560

3066

209685,943

4666443,558

5222

216374,232

4681997,899

7378

228419,845

4674583,540

911

199931,242

4675035,775

3067

209689,075

4665821,845

5223

216374,232

4682027,899

7379

228434,194

4681073,556

912

199931,242

4675080,775

3068

209693,350

4665851,539

5224

216374,232

4682057,899

7380

228471,858

4674210,478

913

199931,242

4675215,775

3069

209709,483

4665938,445

5225

216374,341

4668354,249

7381

228480,826

4675691,066

914

199931,242

4675245,775

3070

209727,090

4665664,824

5226

216374,341

4668414,249

7382

228488,001

4674914,452

915

199931,242

4675275,775

3071

209731,364

4665694,518

5227

216374,342

4669224,249

7383

228489,794

4674583,540

916

199931,242

4675335,775

3072

209734,369

4666298,279

5228

216374,342

4669254,249

7384

228500,555

4674691,154

917

199931,895

4674845,053

3073

209748,234

4665601,161

5229

216374,342

4671894,249

7385

228504,143

4674775,451

918

199934,337

4658934,248

3074

209756,784

4665660,549

5230

216374,342

4671954,249

7386

228505,936

4674836,432

919

199934,339

4675674,252

3075

209760,829

4665478,109

5231

216395,112

4671909,230

7387

228507,730

4674622,998

920

199934,339

4675704,252

3076

209761,059

4665690,244

5232

216398,505

4672882,041

7388

228523,872

4674603,269

921

199934,339

4675764,252

3077

209769,379

4665537,498

5233

216400,677

4672813,557

7389

228525,665

4674158,465

922

199934,339

4675794,252

3078

209803,577

4665775,051

5234

216404,232

4678967,898

7390

228527,459

4674984,401

923

199934,339

4675854,252

3079

209807,852

4665804,746

5235

216404,232

4681667,898

7391

228529,252

4674074,167

924

199934,339

4677144,252

3080

209812,127

4665834,440

5236

216404,232

4681757,898

7392

228536,427

4674896,517

925

199943,183

4655020,229

3081

209816,402

4665864,134

5237

216404,341

4668354,249

7393

228538,220

4674628,379

926

199949,395

4674849,851

3082

209821,133

4665910,869

5238

216404,341

4668414,249

7394

228545,395

4675077,667

927

199952,151

4655296,438

3083

209837,546

4665800,471

5239

216404,342

4669254,249

7395

228550,775

4674004,218

928

199959,832

4674834,922

3084

209849,788

4665586,541

5240

216404,342

4669344,249

7396

228550,775

4674827,464

929

199961,242

4674855,775

3085

209858,462

4665524,673

5241

216404,342

4671744,249

7397

228557,950

4675597,801

930

199961,242

4675005,775

3086

209870,904

4665902,798

5242

216404,342

4671894,249

7398

228563,330

4674551,255

931

199961,242

4675035,775

3087

209871,286

4665613,756

5243

216404,342

4671924,249

7399

228575,885

4675434,586

932

199961,242

4675215,775

3088

209875,790

4665855,584

5244

216420,544

4672909,822

7400

228579,472

4674465,164

933

199964,204

4677073,964

3089

209879,835

4665673,144

5245

216423,583

4672611,197

7401

228583,059

4674786,212

934

199964,339

4675494,252

3090

209880,065

4665885,278

5246

216424,974

4672900,588

7402

228583,060

4675542,200

935

199964,339

4675524,252

3091

209900,980

4665609,481

5247

216424,981

4672644,838

7403

228584,853

4673950,411

936

199964,339

4675674,252

3092

209901,670

4666245,883

5248

216428,161

4672759,635

7404

228584,853

4675228,326

937

199964,339

4675704,252

3093

209905,945

4666275,577

5249

216433,888

4672586,822

7405

228588,440

4674542,288

938

199964,339

4675854,252

3094

209909,530

4665668,870

5250

216434,232

4678727,898

7406

228588,440

4675197,836

939

199964,339

4675884,252

3095

209909,759

4665881,004

5251

216434,232

4678817,898

7407

228599,202

4674682,186

940

199973,283

4674848,374

3096

209914,034

4665910,698

5252

216434,232

4678877,898

7408

228602,789

4674739,580

941

199991,242

4674885,775

3097

209918,079

4665728,258

5253

216434,232

4680317,898

7409

228609,963

4673896,604

942

199991,242

4674945,775

3098

209924,269

4665976,673

5254

216434,232

4680377,898

7410

228627,899

4674422,119

943

199991,242

4675005,775

3099

209926,629

4665787,646

5255

216434,232

4680617,898

7411

228661,304

4674901,449

944

199993,403

4654961,042

3100

209926,629

4665787,646

5256

216434,232

4680647,898

7412

228663,771

4681118,395

945

199993,403

4655294,645

3101

209927,089

4666211,914

5257

216434,232

4681547,898

7413

228665,563

4674273,253

946

199994,337

4658904,248

3102

209931,364

4666241,608

5258

216434,232

4681667,898

7414

228676,325

4673910,953

947

199994,337

4659024,248

3103

209935,639

4666271,302

5259

216434,341

4668324,249

7415

228677,446

4674884,410

948

199994,339

4675524,252

3104

209939,914

4666300,996

5260

216434,341

4668354,249

7416

228693,588

4674911,314

949

199994,339

4675584,252

3105

209941,190

4665302,682

5261

216434,342

4669374,249

7417

228712,177

4681077,695

950

199994,339

4675854,252

3106

209943,269

4665482,155

5262

216434,342

4669434,249

7418

228712,420

4675097,844

951

199994,339

4675884,252

3107

209943,269

4665482,155

5263

216434,342

4671684,249

7419

228719,371

4681190,137

952

199994,339

4677054,252

3108

209946,570

4665256,946

5264

216434,342

4671744,249

7420

228722,285

4675079,909

953

200010,276

4674829,541

3109

209956,094

4665571,238

5265

216434,342

4671894,249

7421

228724,751

4673894,811

954

200014,926

4654982,564

3110

209956,783

4666207,639

5266

216434,342

4671924,249

7422

228724,975

4674907,727

955

200021,242

4674855,775

3111

209964,058

4665598,620

5267

216459,911

4672784,572

7423

228726,545

4674075,961

956

200021,242

4674855,775

3112

209965,403

4665643,011

5268

216462,419

4673428,369

7424

228737,530

4674899,655

957

200021,242

4674885,775

3113

209965,403

4665643,011

5269

216464,232

4680317,898

7425

228739,324

4675120,264

958

200021,242

4675335,775

3114

209969,608

4666296,721

5270

216464,232

4680377,898

7426

228742,911

4674936,424

959

200024,337

4659114,248

3115

209973,652

4666114,282

5271

216464,232

4680437,898

7427

228750,982

4675087,980

960

200024,337

4659174,248

3116

209982,202

4666173,670

5272

216464,232

4680587,898

7428

228756,261

4681484,550
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961

200024,339

4675584,252

3117

209990,292

4665808,791

5273

216464,232

4680617,898

7429

228759,053

4674922,972

962

200024,339

4676304,252

3118

209992,306

4665582,478

5274

216464,232

4681397,898

7430

228759,053

4675148,064

963

200024,339

4676364,252

3119

210002,887

4665685,739

5275

216464,232

4681427,898

7431

228769,590

4674154,877

964

200024,339

4676904,252

3120

210003,346

4666110,007

5276

216464,341

4668324,249

7432

228769,815

4675374,950

965

200029,781

4674842,320

3121

210007,103

4665304,027

5277

216464,341

4668414,249

7433

228770,711

4675184,832

966

200043,045

4676120,216

3122

210009,793

4665260,982

5278

216464,342

4669344,249

7434

228773,177

4674275,046

967

200043,045

4676030,216

3123

210011,087

4665820,765

5279

216464,342

4669374,249

7435

228776,989

4674972,295

968

200050,631

4677008,050

3124

210011,896

4666169,395

5280

216464,342

4669404,249

7436

228778,558

4673918,127

969

200050,797

4655305,406

3125

210016,519

4665106,287

5281

216464,342

4669434,249

7437

228778,558

4673918,127

970

200051,242

4675245,775

3126

210019,986

4665804,516

5282

216475,568

4679713,341

7438

228780,576

4675362,395

971

200051,242

4675335,775

3127

210021,900

4666304,164

5283

216482,435

4672674,104

7439

228786,853

4675516,642

972

200054,337

4658634,248

3128

210022,236

4666347,041

5284

216487,239

4672794,463

7440

228786,853

4675516,642

973

200054,337

4658784,248

3129

210032,581

4665681,465

5285

216490,599

4673588,885

7441

228792,010

4681089,698

974

200054,337

4658874,248

3130

210036,856

4665711,159

5286

216493,169

4672782,385

7442

228794,028

4675268,233

975

200054,337

4658904,248

3131

210039,387

4665184,307

5287

216493,560

4672581,369

7443

228794,924

4675440,415

976

200054,337

4658964,248

3132

210042,078

4665566,336

5288

216494,232

4680587,898

7444

228798,512

4675372,260

977

200054,337

4659024,248

3133

210047,458

4665348,418

5289

216494,232

4680647,898

7445

228802,099

4675417,099

978

200054,337

4659024,248

3134

210049,812

4666102,388

5290

216494,232

4681397,898

7446

228803,892

4674956,153

979

200054,337

4659174,248

3135

210050,149

4665333,621

5291

216494,341

4668414,249

7447

228803,892

4674998,302

980

200054,339

4676904,252

3136

210054,582

4666190,240

5292

216494,341

4668459,249

7448

228814,429

4674192,542

981

200063,352

4655043,546

3137

210057,883

4666133,327

5293

216494,341

4668504,249

7449

228814,654

4675094,257

982

200075,339

4675854,252

3138

210060,910

4665224,662

5294

216494,342

4669404,249

7450

228821,828

4674981,263

983

200081,242

4675245,775

3139

210067,636

4665624,179

5295

216494,342

4669494,249

7451

228825,415

4674983,953

984

200081,242

4675305,775

3140

210078,734

4666077,502

5296

216494,342

4669614,249

7452

228834,383

4675024,308

985

200082,411

4676306,206

3141

210079,743

4666368,564

5297

216494,342

4669644,249

7453

228835,280

4675357,911

986

200083,081

4655337,690

3142

210090,504

4665236,096

5298

216494,342

4671534,249

7454

228837,073

4675091,567

987

200084,337

4658784,248

3143

210091,849

4665669,914

5299

216494,342

4671624,249

7455

228841,557

4675291,549

988

200084,337

4658874,248

3144

210099,920

4665095,525

5300

216518,192

4666748,474

7456

228847,835

4675135,509

989

200084,337

4658934,248

3145

210105,301

4665355,144

5301

216524,232

4678727,898

7457

228852,446

4681829,969

990

200084,337

4658964,248

3146

210105,637

4666142,070

5302

216524,232

4678877,898

7458

228852,446

4681769,969

991

200084,337

4659444,248

3147

210106,646

4665703,544

5303

216524,232

4680587,898

7459

228853,889

4681439,443

992

200084,337

4659534,249

3148

210108,664

4665411,697

5304

216524,232

4681187,898

7460

228854,112

4675523,816

993

200084,339

4675644,252

3149

210110,009

4666397,485

5305

216524,232

4681262,898

7461

228863,080

4675355,221

994

200084,339

4676124,252

3150

210114,381

4666440,867

5306

216524,232

4681337,898

7462

228868,236

4674452,609

995

200084,339

4676281,752

3151

210114,717

4665544,813

5307

216524,341

4668474,249

7463

228870,254

4675390,196

996

200084,339

4676964,252

3152

210119,425

4665485,233

5308

216524,341

4668504,249

7464

228872,048

4675072,734

997

200084,339

4677024,252

3153

210123,797

4666041,182

5309

216524,342

4669254,249

7465

228873,841

4675496,016

998

200085,101

4676350,597

3154

210143,638

4666452,301

5310

216524,342

4669344,249

7466

228875,411

4674323,473

999

200086,278

4674869,896

3155

210144,311

4665289,903

5311

216524,342

4669494,249

7467

228880,791

4674237,381

1000

200086,951

4676866,807

3156

210148,346

4665357,834

5312

216524,342

4669554,249

7468

228884,603

4674999,198

1001

200088,968

4674830,886

3157

210151,037

4665711,615

5313

216524,342

4669614,249

7469

228885,499

4675474,493

1002

200088,968

4674830,886

3158

210156,417

4666423,044

5314

216524,342

4669644,249

7470

228888,190

4675035,966

1003

200093,843

4655402,259

3159

210157,763

4665418,367

5315

216524,342

4669704,249

7471

228888,190

4675331,905

1004

200101,748

4674833,577

3160

210159,108

4665793,670

5316

216524,342

4671294,249

7472

228893,571

4675444,003

1005

200101,748

4674833,577

3161

210163,143

4665773,493

5317

216524,342

4671324,249

7473

228895,140

4674398,802

1006

200103,044

4674892,640

3162

210169,533

4666050,599

5318

216524,342

4671384,249

7474

228898,727

4673713,660

1007

200114,337

4658604,248

3163

210169,869

4665470,829

5319

216524,342

4671444,249

7475

228902,538

4675011,753

1008

200114,337

4658904,248

3164

210169,869

4665536,742

5320

216532,583

4672754,822

7476

228912,446

4681859,969

1009

200114,337

4658934,248

3165

210173,905

4665225,334

5321

216541,396

4672705,713

7477

228912,446

4681829,969

1010

200114,337

4659054,248

3166

210177,604

4666121,220

5322

216545,399

4666800,129

7478

228912,446

4681769,969

1011

200114,337

4659444,248

3167

210177,604

4666121,220

5323

216545,399

4666800,129

7479

228912,446

4681679,969

1012

200114,337

4659504,249

3168

210186,011

4665378,012

5324

216546,028

4672578,666

7480

228916,663

4673758,500

1013

200114,337

4659534,249

3169

210192,401

4666123,238

5325

216551,685

4678558,828

7481

228916,663

4674420,325

1014

200114,337

4659534,249

3170

210192,441

4666145,394

5326

216554,232

4678727,898

7482

228923,164

4675162,413

1015

200114,339

4675644,252

3171

210193,410

4666448,938

5327

216554,232

4678967,898

7483

228930,339

4675337,285

1016

200114,339

4675854,252

3172

210193,410

4666482,904

5328

216554,232

4680497,898

7484

228942,446

4682009,969

1017

200114,339

4676487,252

3173

210212,242

4666550,331

5329

216554,232

4680527,898

7485

228942,446

4681949,969

1018

200114,339

4676604,252

3174

210217,284

4665964,188

5330

216554,232

4681187,898

7486

228942,446

4681679,969
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1019

200114,695

4676401,713

3175

210218,295

4665478,900

5331

216554,232

4681247,898

7487

228947,153

4673740,564

1020

200117,159

4655450,685

3176

210220,986

4665799,051

5332

216554,341

4666704,248

7488

228960,829

4675332,801

1021

200127,642

4677182,923

3177

210225,021

4665242,822

5333

216554,341

4668474,249

7489

228972,446

4682129,969

1022

200144,337

4658604,248

3178

210234,437

4665303,355

5334

216554,341

4668504,249

7490

228972,446

4682090,969

1023

200144,337

4658904,248

3179

210235,783

4665534,052

5335

216554,342

4669344,249

7491

228972,446

4682009,969

1024

200144,337

4658934,248

3180

210235,783

4665652,427

5336

216554,342

4669704,249

7492

228972,446

4681949,969

1025

200144,337

4658994,248

3181

210245,199

4665723,721

5337

216554,342

4669794,249

7493

228972,446

4681859,969

1026

200144,337

4659054,248

3182

210245,199

4665723,721

5338

216554,342

4671264,249

7494

228976,075

4675193,800

1027

200144,337

4659204,248

3183

210246,399

4665823,417

5339

216554,342

4671294,249

7495

228988,405

4674330,647

1028

200144,337

4659234,248

3184

210246,544

4665778,874

5340

216554,342

4671384,249

7496

228996,701

4675241,330

1029

200144,337

4659294,248

3185

210254,615

4665492,351

5341

216554,342

4671444,249

7497

228997,373

4673668,821

1030

200144,337

4659354,248

3186

210257,642

4666064,050

5342

216562,355

4666824,183

7498

228999,391

4675308,588

1031

200144,337

4659504,249

3187

210277,392

4666528,054

5343

216563,349

4672760,354

7499

229002,446

4682159,969

1032

200144,339

4675974,252

3188

210281,519

4665757,351

5344

216570,825

4678624,780

7500

229002,446

4682129,969

1033

200144,339

4676034,252

3189

210282,528

4666181,081

5345

216571,872

4673510,213

7501

229002,446

4682099,969

1034

200144,339

4676124,252

3190

210299,006

4665312,771

5346

216577,013

4673421,744

7502

229002,446

4682069,969

1035

200144,339

4676229,252

3191

210300,687

4666147,451

5347

216580,216

4672200,541

7503

229002,446

4682039,969

1036

200144,339

4676334,252

3192

210316,035

4666513,858

5348

216582,075

4672273,822

7504

229002,446

4681979,969

1037

200144,339

4676484,252

3193

210323,219

4665692,782

5349

216582,646

4672746,291

7505

229002,446

4681919,969

1038

200144,339

4676514,252

3194

210324,900

4666208,657

5350

216584,232

4681037,898

7506

229002,446

4681619,969

1039

200144,339

4676604,252

3195

210326,246

4666041,182

5351

216584,232

4681067,898

7507

229002,446

4681589,969

1040

200144,339

4676724,252

3196

210333,980

4665750,625

5352

216584,232

4681157,898

7508

229002,446

4681499,969

1041

200144,339

4677054,252

3197

210338,016

4665784,254

5353

216584,232

4681247,898

7509

229006,341

4674310,918

1042

200161,998

4655081,211

3198

210338,352

4666184,443

5354

216584,341

4666704,248

7510

229012,659

4681452,955

1043

200166,316

4675088,487

3199

210341,271

4666487,439

5355

216584,341

4666824,248

7511

229017,102

4673724,422

1044

200170,966

4655495,524

3200

210342,051

4665558,938

5356

216584,341

4666854,248

7512

229020,017

4675277,201

1045

200174,337

4658934,248

3201

210344,742

4665608,036

5357

216584,341

4668504,249

7513

229032,446

4682159,969

1046

200174,337

4658994,248

3202

210345,078

4666162,921

5358

216584,341

4668534,249

7514

229032,446

4682099,969

1047

200174,337

4659024,248

3203

210352,813

4665645,701

5359

216584,342

4669164,249

7515

229032,446

4682039,969

1048

200174,337

4659114,248

3204

210354,158

4665823,264

5360

216584,342

4669194,249

7516

229032,446

4682039,969

1049

200174,337

4659204,248

3205

210360,884

4665339,674

5361

216584,342

4669194,249

7517

229032,446

4682069,969

1050

200174,339

4674954,252

3206

210363,574

4665470,156

5362

216584,342

4669794,249

7518

229032,446

4682039,969

1051

200174,339

4675884,252

3207

210368,955

4665686,057

5363

216584,342

4669824,249

7519

229032,446

4681979,969

1052

200174,339

4675944,252

3208

210374,340

4666497,210

5364

216584,342

4669944,249

7520

229032,446

4681919,969

1053

200174,339

4675974,252

3209

210374,340

4666494,249

5365

216584,342

4669974,249

7521

229032,446

4681589,969

1054

200174,339

4676424,252

3210

210374,340

4666497,210

5366

216584,342

4671264,249

7522

229032,446

4681529,969

1055

200174,339

4676454,252

3211

210377,026

4665452,669

5367

216587,694

4665343,037

7523

229041,988

4671322,333

1056

200174,339

4676724,252

3212

210379,716

4665738,518

5368

216593,075

4665531,361

7524

229041,988

4671322,333

1057

200174,339

4676859,252

3213

210379,716

4666316,439

5369

216595,765

4665858,238

7525

229046,595

4681452,955

1058

200174,339

4676904,252

3214

210382,743

4666041,855

5370

216599,950

4672606,947

7526

229047,368

4671472,993

1059

200174,339

4677054,252

3215

210383,752

4665437,872

5371

216606,526

4665632,249

7527

229060,148

4673672,408

1060

200174,339

4677084,252

3216

210387,787

4665363,887

5372

216606,527

4665793,670

7528

229062,446

4682039,969

1061

200182,763

4674855,717

3217

210387,787

4665652,427

5373

216608,884

4666884,512

7529

229062,446

4681529,969

1062

200196,967

4674857,758

3218

210389,133

4665824,609

5374

216611,958

4672288,588

7530

229062,446

4681499,969

1063

200204,019

4674858,772

3219

210390,141

4666207,984

5375

216614,232

4678637,898

7531

229065,528

4673710,073

1064

200204,337

4658514,248

3220

210390,478

4665704,889

5376

216614,232

4678757,898

7532

229074,496

4673738,770

1065

200204,337

4658574,248

3221

210397,540

4666190,497

5377

216614,232

4678817,898

7533

229079,653

4671607,510

1066

200204,337

4659264,248

3222

210399,558

4666230,852

5378

216614,232

4678817,898

7534

229090,512

4681460,940

1067

200204,337

4659327,248

3223

210405,275

4665718,341

5379

216614,232

4680887,898

7535

229096,019

4673769,261

1068

200204,337

4659444,248

3224

210406,956

4666240,268

5380

216614,232

4680917,898

7536

229101,400

4673591,698

1069

200204,339

4674954,252

3225

210414,691

4665754,660

5381

216614,232

4681007,898

7537

229101,400

4673591,698

1070

200204,339

4675674,252

3226

210420,072

4665812,503

5382

216614,232

4681037,898

7538

229106,780

4673735,183

1071

200204,339

4675914,252

3227

210423,771

4666112,477

5383

216614,232

4681067,898

7539

229106,780

4673785,403

1072

200204,339

4675944,252

3228

210428,143

4665655,117

5384

216614,232

4681157,898

7540

229110,368

4673643,711

1073

200204,339

4676124,252

3229

210432,514

4666084,901

5385

216614,341

4666614,248

7541

229130,097

4673769,261

1074

200204,339

4676454,252

3230

210433,523

4665610,727

5386

216614,342

4668534,249

7542

229138,840

4671532,181

1075

200204,339

4676484,252

3231

210434,532

4666368,228

5387

216614,342

4669104,249

7543

229149,826

4673597,079

1076

200204,339

4676514,252

3232

210435,205

4666133,327

5388

216614,342

4669164,249

7544

229152,446

4682129,969
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1077

200204,339

4676604,252

3233

210437,559

4665792,325

5389

216614,342

4669944,249

7545

229152,446

4682054,969

1078

200204,339

4676904,252

3234

210437,895

4666241,613

5390

216614,342

4669974,249

7546

229152,446

4681739,969

1079

200204,339

4677024,252

3235

210438,568

4666038,492

5391

216614,342

4671144,249

7547

229152,446

4681709,969

1080

200204,339

4677084,252

3236

210440,249

4665754,660

5392

216614,342

4671264,249

7548

229157,000

4673616,808

1081

200204,339

4677114,252

3237

210455,382

4666258,428

5393

216617,288

4665238,113

7549

229182,446

4682159,969

1082

200209,308

4674866,178

3238

210457,736

4665527,999

5394

216617,288

4665718,340

7550

229182,446

4682129,969

1083

200209,347

4674881,272

3239

210461,436

4666167,629

5395

216617,536

4671595,760

7551

229182,446

4681769,969

1084

200218,931

4674889,446

3240

210461,772

4665698,163

5396

216629,606

4671923,822

7552

229182,446

4681739,969

1085

200228,360

4655542,157

3241

210462,575

4665369,880

5397

216630,740

4665987,375

7553

229182,446

4681709,969

1086

200231,087

4674895,622

3242

210467,104

4666503,328

5398

216633,430

4665895,903

7554

229200,303

4681448,963

1087

200234,337

4658514,248

3243

210467,489

4666216,055

5399

216637,950

4671885,447

7555

229203,409

4671376,140

1088

200234,337

4658544,248

3244

210469,620

4666503,494

5400

216643,583

4666908,960

7556

229212,446

4682279,969

1089

200234,339

4675674,252

3245

210470,067

4665512,137

5401

216644,191

4665501,767

7557

229212,446

4682219,969

1090

200234,339

4675884,252

3246

210472,197

4666382,520

5402

216644,232

4678517,898

7558

229212,446

4681829,969

1091

200234,339

4675914,252

3247

210481,647

4666487,834

5403

216644,232

4678577,898

7559

229212,446

4681769,969

1092

200234,339

4676364,252

3248

210485,649

4666104,406

5404

216644,232

4678637,898

7560

229242,446

4682279,969

1093

200234,339

4676424,252

3249

210487,667

4666149,469

5405

216644,232

4678787,898

7561

229242,446

4681859,969

1094

200234,339

4676574,252

3250

210487,667

4666241,613

5406

216644,232

4678817,898

7562

229242,446

4681829,969

1095

200234,339

4676604,252

3251

210488,339

4666181,081

5407

216644,232

4678937,898

7563

229248,212

4681466,929

1096

200234,339

4677024,252

3252

210491,366

4664616,643

5408

216644,232

4678967,898

7564

229257,215

4671295,430

1097

200234,339

4677114,252

3253

210491,366

4664616,643

5409

216644,232

4680917,898

7565

229257,215

4671483,754

1098

200246,492

4674901,174

3254

210499,101

4666220,763

5410

216644,232

4681007,898

7566

229271,841

4681508,960

1099

200262,908

4674916,670

3255

210500,446

4666513,002

5411

216644,341

4666764,248

7567

229272,446

4681889,969

1100

200264,337

4658544,248

3256

210505,826

4666263,809

5412

216644,341

4666884,248

7568

229272,446

4681859,969

1101

200264,337

4659024,248

3257

210508,629

4665569,531

5413

216644,342

4668714,249

7569

229272,446

4681679,969

1102

200264,339

4674984,252

3258

210509,183

4665517,539

5414

216644,342

4669104,249

7570

229286,430

4681566,934

1103

200264,339

4676184,252

3259

210510,757

4665435,367

5415

216644,342

4669208,990

7571

229299,589

4673780,022

1104

200264,339

4676574,252

3260

210517,260

4666183,771

5416

216644,342

4669313,732

7572

229300,114

4681644,592

1105

200264,339

4676604,252

3261

210518,269

4665044,409

5417

216644,342

4669854,249

7573

229302,446

4682339,969

1106

200264,682

4675137,586

3262

210519,951

4666267,844

5418

216644,342

4671114,249

7574

229302,446

4682129,969

1107

200266,025

4655074,036

3263

210521,383

4665558,907

5419

216644,342

4671144,249

7575

229302,446

4682027,369

1108

200269,500

4674922,877

3264

210523,986

4666161,575

5420

216644,342

4671354,249

7576

229302,446

4681889,969

1109

200275,738

4674932,748

3265

210524,995

4665708,924

5421

216644,342

4671474,249

7577

229302,446

4681679,969

1110

200282,455

4674939,920

3266

210526,823

4666530,134

5422

216654,953

4666060,014

7578

229306,763

4673675,996

1111

200283,961

4655552,918

3267

210529,031

4665601,311

5423

216655,614

4672035,666

7579

229327,164

4671160,913

1112

200287,986

4674951,302

3268

210534,411

4665655,117

5424

216657,643

4665620,142

7580

229332,446

4681769,969

1113

200293,795

4674963,443

3269

210537,260

4665331,233

5425

216659,489

4671547,322

7581

229342,034

4681670,542

1114

200294,337

4659024,248

3270

210540,128

4666265,826

5426

216661,181

4666914,248

7582

229348,687

4671542,942

1115

200294,339

4675674,252

3271

210540,801

4666207,311

5427

216661,747

4672147,041

7583

229354,068

4671279,288

1116

200294,339

4676154,252

3272

210544,788

4665465,922

5428

216668,044

4671633,244

7584

229362,446

4682339,969

1117

200294,339

4676184,252

3273

210546,276

4666539,525

5429

216668,404

4665706,233

7585

229362,446

4682279,969

1118

200294,339

4676604,252

3274

210548,199

4666453,142

5430

216674,232

4678607,898

7586

229362,446

4682189,969

1119

200294,339

4676724,252

3275

210549,545

4666160,230

5431

216674,232

4678697,898

7587

229362,446

4682009,969

1120

200294,444

4677282,466

3276

210552,235

4666135,345

5432

216674,232

4678787,898

7588

229362,446

4681949,969

1121

200301,609

4674977,810

3277

210555,598

4666092,299

5433

216674,232

4678907,898

7589

229362,446

4681769,969

1122

200305,583

4674984,252

3278

210558,624

4665133,190

5434

216674,232

4678937,898

7590

229379,962

4681710,467

1123

200309,070

4655534,983

3279

210567,269

4666515,416

5435

216674,341

4666584,248

7591

229389,267

4673858,939

1124

200324,337

4658784,248

3280

210568,377

4666261,791

5436

216674,341

4666614,248

7592

229422,446

4682249,969

1125

200324,337

4658844,248

3281

210571,011

4666485,212

5437

216674,341

4666704,248

7593

229422,446

4682189,969

1126

200324,337

4658964,248

3282

210571,956

4665571,987

5438

216674,341

4666764,248

7594

229439,487

4674009,599

1127

200324,337

4659024,248

3283

210574,490

4665586,811

5439

216674,341

4666884,248

7595

229443,074

4673683,170

1128

200324,339

4675134,252

3284

210576,508

4665466,541

5440

216674,341

4666914,248

7596

229443,074

4673683,170

1129

200324,339

4675164,252

3285

210580,956

4666459,759

5441

216674,342

4668594,249

7597

229478,945

4674185,368

1130

200324,339

4675524,252

3286

210581,728

4665850,448

5442

216674,342

4668624,249

7598

229488,585

4671575,226

1131

200324,339

4675554,252

3287

210584,340

4666434,249

5443

216674,342

4668804,249

7599

229498,674

4673803,339

1132

200324,339

4675854,252

3288

210584,340

4666434,249

5444

216674,342

4671084,249

7600

229550,688

4674253,523

1133

200324,339

4675914,252

3289

210589,987

4666312,104

5445

216674,342

4671114,249

7601

229590,146

4673880,462

1134

200324,339

4676004,252

3290

210590,572

4666259,101

5446

216674,342

4671354,249

7602

229601,580

4671403,044
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1135

200324,339

4676094,252

3291

210590,909

4664769,993

5447

216674,342

4671354,249

7603

229615,256

4674300,156

1136

200327,006

4655113,495

3292

210593,599

4664681,212

5448

216674,342

4671414,249

7604

229615,256

4674497,448

1137

200353,910

4655470,414

3293

210598,180

4665891,699

5449

216688,669

4672080,885

7605

229617,050

4673936,062

1138

200354,337

4658544,248

3294

210598,180

4665891,699

5450

216689,411

4672589,291

7606

229638,573

4673891,223

1139

200354,337

4658934,248

3295

210602,006

4666199,240

5451

216695,308

4665493,696

7607

229655,387

4671521,419

1140

200354,337

4658964,248

3296

210602,749

4665825,615

5452

216697,998

4665819,228

7608

229661,889

4674669,631

1141

200354,339

4675104,252

3297

210609,741

4664877,607

5453

216700,028

4671787,932

7609

229665,476

4674113,625

1142

200354,339

4675134,252

3298

210616,803

4666251,702

5454

216700,689

4665321,514

7610

229671,529

4671602,130

1143

200354,339

4675164,252

3299

210619,987

4666312,104

5455

216704,232

4678577,898

7611

229679,825

4674393,422

1144

200354,339

4675194,252

3300

210620,839

4666236,233

5456

216704,232

4678607,898

7612

229685,978

4676816,735

1145

200354,339

4675404,252

3301

210622,857

4666226,144

5457

216704,232

4680887,898

7613

229692,446

4676887,038

1146

200354,339

4675434,252

3302

210631,143

4665573,341

5458

216704,232

4680917,898

7614

229692,446

4676879,969

1147

200354,339

4675614,252

3303

210631,264

4665259,636

5459

216704,341

4666524,248

7615

229692,446

4676819,969

1148

200354,339

4675674,252

3304

210643,994

4665793,418

5460

216704,341

4666584,248

7616

229692,446

4676819,969

1149

200354,339

4675794,252

3305

210645,477

4665498,691

5461

216704,342

4668624,249

7617

229737,219

4674597,888

1150

200354,339

4675854,252

3306

210651,193

4665427,894

5462

216704,342

4668684,249

7618

229791,026

4674246,349

1151

200354,339

4676724,252

3307

210660,858

4664931,414

5463

216704,342

4668804,249

7619

229808,126

4679072,753

1152

200377,226

4655274,916

3308

210672,511

4665561,141

5464

216704,342

4669644,249

7620

229809,685

4679110,795

1153

200382,607

4655416,607

3309

210682,380

4665372,631

5465

216704,342

4669704,249

7621

229809,685

4679110,795

1154

200384,337

4657884,248

3310

210687,761

4665119,738

5466

216704,342

4670004,249

7622

229821,014

4678889,969

1155

200384,337

4657944,248

3311

210687,800

4665839,025

5467

216704,342

4670094,249

7623

229829,658

4679011,035

1156

200384,337

4658394,248

3312

210693,142

4665041,718

5468

216704,342

4671084,249

7624

229834,448

4679122,151

1157

200384,337

4658454,248

3313

210702,070

4665614,799

5469

216705,732

4678517,898

7625

229842,446

4678919,969

1158

200384,337

4658604,248

3314

210704,885

4665748,341

5470

216710,724

4671543,353

7626

229842,446

4678889,969

1159

200384,337

4658634,248

3315

210705,207

4665426,837

5471

216712,794

4671858,385

7627

229847,697

4679233,975

1160

200384,337

4658694,248

3316

210714,806

4665567,214

5472

216713,247

4671684,400

7628

229871,711

4679279,321

1161

200384,337

4658724,248

3317

210717,355

4665396,844

5473

216716,831

4665254,255

7629

229871,736

4674228,414

1162

200384,339

4675164,252

3318

210726,200

4665873,716

5474

216723,911

4672585,963

7630

229872,446

4679159,969

1163

200384,339

4675194,252

3319

210731,395

4665659,952

5475

216724,185

4671756,603

7631

229872,446

4679129,969

1164

200384,339

4675404,252

3320

210734,766

4665480,494

5476

216733,841

4680218,999

7632

229872,446

4679009,969

1165

200384,339

4675764,252

3321

210751,610

4665900,253

5477

216734,232

4678547,898

7633

229872,446

4678919,969

1166

200384,339

4675794,252

3322

210752,329

4665248,875

5478

216734,232

4678577,898

7634

229884,291

4674788,006

1167

200384,339

4676004,252

3323

210753,947

4665721,887

5479

216734,232

4678727,898

7635

229898,640

4674382,660

1168

200384,339

4676064,252

3324

210768,472

4665431,819

5480

216734,232

4678808,898

7636

229902,446

4679129,969

1169

200384,339

4676664,252

3325

210779,660

4665650,967

5481

216734,232

4678907,898

7637

229902,446

4679009,969

1170

200386,194

4655201,379

3326

210796,082

4665892,649

5482

216734,232

4680887,898

7638

229919,041

4673175,983

1171

200396,955

4655375,355

3327

210798,659

4665467,251

5483

216734,232

4680917,898

7639

229919,289

4679232,506

1172

200414,337

4657944,248

3328

210814,962

4665696,807

5484

216734,341

4666704,248

7640

229919,289

4679262,506

1173

200414,337

4658004,248

3329

210818,390

4665651,181

5485

216734,342

4668834,249

7641

229932,446

4679159,969

1174

200414,337

4658214,248

3330

210822,278

4665291,920

5486

216734,342

4669644,249

7642

229932,446

4679129,969

1175

200414,337

4658349,248

3331

210855,463

4665808,038

5487

216734,342

4669644,249

7643

229935,016

4679340,103

1176

200414,337

4658454,248

3332

210859,943

4665456,032

5488

216734,342

4669704,249

7644

229948,859

4674536,907

1177

200414,339

4675028,994

3333

210866,007

4665471,359

5489

216734,342

4670604,249

7645

229949,289

4679262,506

1178

200414,339

4675074,252

3334

210886,847

4665259,636

5490

216734,342

4670634,249

7646

229949,289

4679322,506

1179

200414,339

4675104,252

3335

210899,571

4665484,906

5491

216740,138

4671716,057

7647

229951,325

4673278,216

1180

200414,339

4675134,252

3336

210913,179

4665593,045

5492

216741,044

4665165,474

7648

229956,034

4674795,180

1181

200414,339

4675164,252

3337

210919,835

4665572,011

5493

216746,425

4666081,537

7649

229956,375

4679739,712

1182

200414,339

4675584,252

3338

210921,093

4665555,806

5494

216747,195

4680561,696

7650

229956,706

4673073,750

1183

200414,339

4675674,252

3339

210923,331

4665683,832

5495

216747,195

4680651,696

7651

229979,289

4679262,506

1184

200414,339

4675704,252

3340

210942,658

4665729,047

5496

216747,195

4680651,696

7652

229979,289

4679322,506

1185

200414,339

4675764,252

3341

210951,415

4665302,682

5497

216747,364

4672281,588

7653

229991,500

4679643,228

1186

200414,339

4676664,252

3342

210956,796

4665542,123

5498

216754,496

4665864,964

7654

229995,492

4674687,566

1187

200414,339

4676694,252

3343

210991,770

4665334,966

5499

216757,505

4671547,603

7655

229999,752

4673482,683

1188

200414,339

4676784,252

3344

211005,222

4664786,135

5500

216759,876

4666287,349

7656

230003,115

4674554,394

1189

200414,339

4676874,252

3345

211007,912

4665178,926

5501

216764,232

4678547,898

7657

230009,247

4679245,726

1190

200427,287

4675021,102

3346

211018,674

4665001,363

5502

216764,232

4678577,898

7658

230009,289

4679262,506

1191

200444,337

4657884,248

3347

211021,448

4665615,180

5503

216764,232

4678727,898

7659

230009,289

4679862,506

1192

200444,337

4657906,748

3348

211027,001

4665701,199

5504

216764,232

4678757,898

7660

230010,289

4674509,555
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1193

200444,337

4657974,248

3349

211032,126

4664675,831

5505

216764,232

4680857,898

7661

230021,050

4674446,780

1194

200444,337

4658004,248

3350

211037,133

4665744,752

5506

216764,232

4680887,898

7662

230023,127

4679256,136

1195

200444,337

4658034,248

3351

211038,300

4680080,454

5507

216764,341

4666524,248

7663

230033,605

4674378,625

1196

200444,337

4658124,248

3352

211038,300

4680082,882

5508

216764,341

4666563,248

7664

230034,828

4679482,259

1197

200444,337

4658214,248

3353

211040,197

4665254,256

5509

216764,342

4668894,249

7665

230038,986

4674602,820

1198

200444,337

4658364,248

3354

211048,268

4664888,368

5510

216764,342

4668984,249

7666

230039,289

4679292,506

1199

200444,337

4658394,248

3355

211059,029

4665084,764

5511

216764,342

4669434,249

7667

230039,289

4679352,506

1200

200444,337

4658514,248

3356

211063,327

4680035,883

5512

216764,342

4669434,249

7668

230042,685

4679268,438

1201

200444,337

4658604,248

3357

211064,410

4665539,432

5513

216764,342

4669464,249

7669

230046,695

4679565,275

1202

200444,339

4675104,252

3358

211068,300

4680082,882

5514

216764,342

4670094,249

7670

230047,954

4674658,421

1203

200444,339

4675134,252

3359

211068,300

4680112,882

5515

216764,342

4670604,249

7671

230055,934

4679283,895

1204

200444,339

4675464,252

3360

211078,567

4680007,286

5516

216764,342

4670634,249

7672

230060,509

4674321,231

1205

200444,339

4675674,252

3361

211083,460

4665773,693

5517

216764,342

4670814,249

7673

230069,289

4679292,506

1206

200444,339

4675704,252

3362

211092,132

4679971,963

5518

216764,342

4670874,249

7674

230069,289

4679352,506

1207

200444,339

4676934,252

3363

211098,300

4680112,882

5519

216767,947

4665361,869

7675

230069,289

4679427,506

1208

200444,339

4676964,252

3364

211098,300

4680142,882

5520

216779,982

4678517,898

7676

230069,289

4679502,506

1209

200474,337

4657974,248

3365

211103,130

4679939,417

5521

216784,089

4665439,889

7677

230069,289

4679892,506

1210

200474,337

4658364,248

3366

211113,522

4665659,674

5522

216785,692

4672282,604

7678

230075,081

4672885,425

1211

200474,337

4658394,248

3367

211114,166

4679902,549

5523

216794,232

4678577,898

7679

230085,170

4674917,143

1212

200474,339

4675018,659

3368

211127,175

4679878,907

5524

216794,232

4678667,898

7680

230089,206

4674220,791

1213

200474,339

4675018,659

3369

211128,300

4680052,882

5525

216794,232

4678757,898

7681

230096,380

4674597,440

1214

200474,339

4675044,252

3370

211128,300

4680112,882

5526

216794,232

4678817,898

7682

230096,604

4673574,155

1215

200474,339

4675074,252

3371

211128,300

4680142,882

5527

216794,232

4678877,898

7683

230099,289

4679412,506

1216

200474,339

4675104,252

3372

211128,300

4680172,882

5528

216794,342

4668924,249

7684

230099,289

4679502,506

1217

200474,339

4675464,252

3373

211128,978

4664689,283

5529

216794,342

4668984,249

7685

230099,289

4679502,506

1218

200474,339

4675554,252

3374

211136,988

4665708,393

5530

216794,342

4669524,249

7686

230099,289

4679532,506

1219

200474,339

4676964,252

3375

211150,725

4665739,023

5531

216794,342

4669554,249

7687

230117,920

4679433,419

1220

200474,339

4676994,252

3376

211151,345

4679849,771

5532

216794,342

4669655,392

7688

230119,696

4674154,429

1221

200474,339

4677024,252

3377

211158,300

4680112,882

5533

216794,342

4669724,820

7689

230121,490

4674457,541

1222

200474,339

4677084,252

3378

211158,300

4680142,882

5534

216794,342

4669794,249

7690

230125,077

4674549,013

1223

200474,339

4677144,252

3379

211158,300

4680172,882

5535

216794,342

4670514,249

7691

230128,961

4679441,936

1224

200499,076

4656315,744

3380

211158,300

4680202,882

5536

216794,342

4670814,249

7692

230129,289

4679502,506

1225

200504,337

4658394,248

3381

211158,572

4665477,554

5537

216794,342

4670874,249

7693

230129,289

4679532,506

1226

200504,337

4658424,248

3382

211170,411

4679836,429

5538

216794,342

4671054,249

7694

230142,525

4679447,614

1227

200504,339

4675044,252

3383

211188,300

4680022,882

5539

216800,232

4665948,365

7695

230151,042

4679452,346

1228

200504,339

4675074,252

3384

211188,300

4680052,882

5540

216801,177

4672559,932

7696

230159,155

4674097,035

1229

200504,339

4675494,252

3385

211188,300

4680112,882

5541

216802,922

4665195,067

7697

230159,289

4679457,506

1230

200504,339

4675554,252

3386

211188,300

4680142,882

5542

216802,922

4665838,061

7698

230159,289

4679532,506

1231

200504,339

4677144,252

3387

211192,350

4679825,031

5543

216805,231

4671555,400

7699

230159,289

4679562,506

1232

200504,339

4677204,252

3388

211196,237

4665378,012

5544

216808,303

4665913,390

7700

230159,289

4679622,506

1233

200534,337

4658424,248

3389

211212,379

4665308,063

5545

216817,113

4679686,300

7701

230161,173

4673326,643

1234

200564,337

4657824,248

3390

211218,300

4679902,882

5546

216818,878

4670149,522

7702

230171,934

4672842,380

1235

200564,337

4657914,248

3391

211218,300

4679932,882

5547

216824,232

4678667,898

7703

230180,678

4674420,773

1236

200564,337

4657974,248

3392

211218,300

4680112,882

5548

216824,232

4678697,898

7704

230187,852

4674464,716

1237

200577,096

4656131,791

3393

211218,300

4680142,882

5549

216824,232

4678817,898

7705

230188,076

4673671,007

1238

200594,337

4657734,248

3394

211218,300

4680142,882

5550

216824,232

4678877,898

7706

230189,289

4679532,506

1239

200594,337

4657824,248

3395

211218,300

4680202,882

5551

216824,232

4680677,898

7707

230189,289

4679562,506

1240

200594,337

4657914,248

3396

211218,300

4680232,882

5552

216824,232

4680767,898

7708

230189,289

4679622,506

1241

200594,337

4657974,248

3397

211231,211

4664786,135

5553

216824,341

4666734,248

7709

230189,289

4679652,506

1242

200594,337

4658124,248

3398

211233,902

4665567,009

5554

216824,341

4666824,248

7710

230189,289

4679892,505

1243

200594,337

4658244,248

3399

211233,902

4665567,009

5555

216824,342

4668864,249

7711

230189,289

4679922,505

1244

200594,337

4658394,248

3400

211248,300

4680142,882

5556

216824,342

4668864,249

7712

230195,026

4674068,338

1245

200596,269

4675417,047

3401

211248,300

4680172,882

5557

216824,342

4668924,249

7713

230198,837

4673143,699

1246

200621,775

4677166,587

3402

211248,300

4680232,882

5558

216824,342

4669344,249

7714

230219,289

4679652,506

1247

200624,337

4657704,248

3403

211248,300

4680262,882

5559

216824,342

4669374,249

7715

230219,289

4679682,506

1248

200624,337

4657734,248

3404

211252,734

4664931,414

5560

216824,342

4669554,249

7716

230225,517

4674462,922

1249

200624,337

4658244,248

3405

211252,734

4665205,829

5561

216824,342

4669644,249

7717

230231,122

4673445,018

1250

200624,337

4658274,248

3406

211272,207

4664132,401

5562

216824,342

4669734,249

7718

230236,278

4674484,445
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1251

200624,337

4658364,248

3407

211272,207

4664132,401

5563

216824,342

4669794,249

7719

230261,388

4674030,673

1252

200624,337

4658394,248

3408

211274,257

4665436,527

5564

216824,342

4669824,249

7720

230264,975

4674497,000

1253

200628,553

4675500,447

3409

211278,300

4679932,882

5565

216824,342

4670244,249

7721

230270,356

4674511,348

1254

200654,337

4657614,248

3410

211278,300

4679962,882

5566

216824,342

4670634,249

7722

230274,840

4674320,334

1255

200654,337

4657704,248

3411

211293,089

4665670,587

5567

216824,342

4670805,249

7723

230275,737

4674199,268

1256

200654,337

4657944,248

3412

211307,755

4679737,609

5568

216824,342

4671054,249

7724

230279,289

4679682,505

1257

200654,337

4658004,248

3413

211307,886

4665483,608

5569

216824,342

4671174,249

7725

230279,289

4679712,505

1258

200654,337

4658124,248

3414

211308,300

4680172,882

5570

216824,342

4671294,249

7726

230286,498

4674498,793

1259

200654,337

4658154,248

3415

211308,300

4680202,882

5571

216824,342

4671294,249

7727

230295,690

4673014,562

1260

200654,337

4658244,248

3416

211308,300

4680262,882

5572

216828,435

4672281,885

7728

230306,227

4674489,826

1261

200654,337

4658274,248

3417

211314,612

4665417,694

5573

216835,206

4665875,725

7729

230309,289

4679712,505

1262

200654,444

4656127,083

3418

211330,443

4679708,169

5574

216846,458

4666959,826

7730

230309,289

4679742,505

1263

200654,444

4656588,814

3419

211336,135

4665533,379

5575

216854,038

4665076,692

7731

230320,576

4674541,839

1264

200684,337

4657524,248

3420

211338,300

4679752,882

5576

216854,232

4678457,898

7732

230338,736

4673746,337

1265

200684,337

4658004,248

3421

211338,300

4679872,882

5577

216854,232

4678517,898

7733

230339,289

4679922,505

1266

200684,337

4658034,248

3422

211338,300

4679962,882

5578

216854,232

4678547,898

7734

230339,289

4679952,505

1267

200684,337

4658094,248

3423

211338,300

4680202,882

5579

216854,232

4678787,898

7735

230343,892

4674163,397

1268

200684,337

4658154,248

3424

211338,300

4680232,882

5580

216854,232

4678817,898

7736

230344,116

4673595,677

1269

200684,337

4658244,248

3425

211344,584

4679694,049

5581

216854,232

4679867,898

7737

230349,497

4672863,903

1270

200684,337

4658304,248

3426

211357,658

4665513,202

5582

216854,232

4679897,898

7738

230361,828

4674462,922

1271

200705,561

4656761,333

3427

211359,003

4665416,349

5583

216854,232

4680677,898

7739

230390,525

4674040,538

1272

200710,103

4677240,765

3428

211368,300

4680202,882

5584

216854,232

4680737,898

7740

230399,289

4679952,505

1273

200714,337

4657464,248

3429

211368,300

4680232,882

5585

216854,232

4680767,898

7741

230399,289

4679982,505

1274

200714,337

4657764,248

3430

211368,300

4680262,882

5586

216854,232

4680857,898

7742

230400,389

4674533,768

1275

200714,337

4657824,248

3431

211368,300

4680292,882

5587

216854,341

4666734,248

7743

230414,065

4673708,672

1276

200714,337

4657854,248

3432

211372,823

4679670,986

5588

216854,341

4666914,248

7744

230424,603

4674455,748

1277

200714,337

4657944,248

3433

211376,490

4665622,161

5589

216854,342

4668564,249

7745

230424,827

4672831,618

1278

200714,337

4658064,248

3434

211377,835

4665669,242

5590

216854,342

4668624,249

7746

230429,289

4679742,505

1279

200714,337

4658094,248

3435

211383,536

4664750,094

5591

216854,342

4669734,249

7747

230429,289

4679802,505

1280

200734,482

4656846,751

3436

211384,561

4665468,811

5592

216854,342

4669734,249

7748

230429,289

4679982,505

1281

200744,337

4657434,248

3437

211398,300

4680022,882

5593

216854,342

4669824,249

7749

230429,289

4680042,505

1282

200744,337

4657464,248

3438

211398,300

4680112,882

5594

216854,342

4670244,249

7750

230440,745

4674504,174

1283

200744,337

4657524,248

3439

211398,300

4680202,882

5595

216854,342

4670454,249

7751

230457,111

4672923,090

1284

200744,337

4657734,248

3440

211398,300

4680262,882

5596

216854,342

4670904,249

7752

230459,289

4679742,505

1285

200744,337

4657764,248

3441

211398,300

4680292,882

5597

216858,066

4678374,290

7753

230459,289

4679802,505

1286

200744,337

4657824,248

3442

211401,760

4679647,580

5598

216860,189

4680311,046

7754

230459,289

4680042,505

1287

200744,337

4657854,248

3443

211426,262

4665628,887

5599

216860,189

4680281,046

7755

230459,289

4680102,505

1288

200744,337

4658034,248

3444

211428,300

4679632,882

5600

216864,800

4665200,448

7756

230459,289

4680142,001

1289

200744,337

4658064,248

3445

211428,300

4680276,395

5601

216864,800

4666078,847

7757

230462,267

4674466,509

1290

200774,337

4657614,248

3446

211428,300

4680262,882

5602

216865,544

4672260,166

7758

230473,253

4672648,675

1291

200774,337

4657644,248

3447

211446,439

4665689,419

5603

216867,490

4665977,959

7759

230473,253

4672648,675

1292

200774,337

4657704,248

3448

211447,784

4665712,287

5604

216869,067

4672522,776

7760

230489,289

4679742,505

1293

200774,337

4657734,248

3449

211458,546

4665537,415

5605

216875,045

4666963,967

7761

230489,289

4679772,505

1294

200780,174

4675367,094

3450

211466,135

4664782,415

5606

216876,993

4678362,460

7762

230489,289

4679922,505

1295

200780,174

4675397,094

3451

211468,120

4680277,502

5607

216878,252

4666085,573

7763

230489,289

4679982,505

1296

200786,271

4657083,502

3452

211496,211

4665728,429

5608

216884,232

4678457,898

7764

230509,183

4680172,611

1297

200804,337

4657314,248

3453

211501,591

4665549,521

5609

216884,232

4678547,898

7765

230510,694

4674186,713

1298

200804,337

4657378,373

3454

211508,917

4680275,986

5610

216884,232

4678697,898

7766

230512,487

4673969,692

1299

200804,337

4657494,248

3455

211518,300

4679662,882

5611

216884,232

4678787,898

7767

230516,074

4674055,783

1300

200804,337

4657644,248

3456

211521,769

4665373,303

5612

216884,232

4679897,898

7768

230519,289

4679982,505

1301

200804,337

4657704,248

3457

211535,221

4665346,400

5613

216884,232

4679927,898

7769

230519,289

4680012,505

1302

200810,173

4675337,094

3458

211537,911

4665397,517

5614

216884,232

4680737,898

7770

230532,441

4672637,913

1303

200810,173

4675367,094

3459

211539,256

4665720,358

5615

216884,232

4680767,898

7771

230537,821

4672799,334

1304

200810,174

4675457,093

3460

211539,463

4680273,502

5616

216884,341

4666734,248

7772

230549,289

4679742,505

1305

200810,174

4675517,093

3461

211548,300

4679662,882

5617

216884,342

4668564,249

7773

230549,289

4679772,505

1306

200819,900

4656607,310

3462

211548,300

4679722,882

5618

216884,342

4668714,249

7774

230549,289

4680012,505

1307

200825,281

4656955,710

3463

211560,779

4665542,795

5619

216884,342

4668789,249

7775

230549,289

4680132,505

1308

200840,173

4675220,926

3464

211566,417

4680271,955

5620

216884,342

4668924,249

7776

230553,739

4674245,901
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1309

200840,173

4675277,094

3465

211570,281

4664793,189

5621

216884,342

4669029,249

7777

230559,120

4674177,745

1310

200840,173

4675337,094

3466

211575,576

4665635,612

5622

216884,342

4669134,249

7778

230575,486

4672680,959

1311

200840,174

4675517,093

3467

211575,667

4665168,474

5623

216884,342

4669194,249

7779

230577,056

4674256,662

1312

200840,174

4675547,093

3468

211578,300

4679722,882

5624

216884,342

4669224,249

7780

230579,289

4679742,505

1313

200840,174

4675577,093

3469

211578,300

4679782,882

5625

216884,342

4669344,249

7781

230579,289

4679772,505

1314

200840,174

4675637,092

3470

211586,337

4665515,892

5626

216884,342

4669464,249

7782

230579,289

4679922,505

1315

200853,050

4675166,881

3471

211589,028

4665393,481

5627

216884,342

4669524,249

7783

230579,289

4679982,505

1316

200854,875

4656953,020

3472

211590,373

4665351,781

5628

216884,342

4669584,249

7784

230591,404

4674324,818

1317

200864,337

4657254,248

3473

211596,198

4680274,908

5629

216884,342

4669644,249

7785

230609,289

4679772,505

1318

200864,337

4657404,248

3474

211610,550

4665425,765

5630

216884,342

4669704,249

7786

230609,289

4679802,505

1319

200864,337

4657494,248

3475

211610,550

4665460,740

5631

216884,342

4670985,249

7787

230609,289

4679982,505

1320

200870,173

4675337,094

3476

211611,896

4665359,852

5632

216884,342

4671144,249

7788

230609,289

4680042,505

1321

200870,173

4675382,094

3477

211614,586

4665246,857

5633

216886,294

4672237,822

7789

230616,514

4674116,764

1322

200870,174

4675517,093

3478

211625,620

4680284,283

5634

216905,872

4671574,228

7790

230630,863

4674367,863

1323

200870,174

4675547,093

3479

211637,454

4665287,212

5635

216910,536

4665049,789

7791

230639,289

4679802,505

1324

200870,174

4675577,092

3480

211638,300

4679782,882

5636

216914,232

4678367,898

7792

230639,289

4679832,505

1325

200870,174

4675637,092

3481

211638,300

4679812,882

5637

216914,232

4678427,898

7793

230639,289

4680042,505

1326

200870,826

4675146,373

3482

211642,105

4663683,496

5638

216914,232

4678547,898

7794

230639,289

4680072,505

1327

200888,325

4675151,172

3483

211644,180

4665351,781

5639

216914,232

4678577,898

7795

230639,289

4680162,505

1328

200894,337

4657194,248

3484

211644,180

4665649,064

5640

216914,341

4666974,248

7796

230639,289

4680192,505

1329

200894,337

4657254,248

3485

211654,760

4680300,892

5641

216914,342

4668924,249

7797

230650,592

4674428,844

1330

200894,337

4657284,248

3486

211660,062

4664931,452

5642

216914,342

4669134,249

7798

230652,385

4673912,298

1331

200894,337

4657404,248

3487

211668,300

4679812,882

5643

216914,342

4669194,249

7799

230669,289

4680132,505

1332

200900,172

4675157,095

3488

211668,300

4679842,882

5644

216914,342

4669224,249

7800

230669,289

4680162,505

1333

200900,173

4675307,094

3489

211673,774

4665657,135

5645

216914,342

4669284,249

7801

230688,102

4675600,202

1334

200900,173

4675337,094

3490

211677,809

4665253,583

5646

216914,342

4669584,249

7802

230699,289

4679832,505

1335

200900,173

4675517,093

3491

211685,573

4680309,767

5647

216914,342

4669629,249

7803

230699,289

4679892,505

1336

200930,172

4675187,095

3492

211688,571

4665366,578

5648

216914,342

4669674,249

7804

230699,289

4680072,505

1337

200930,172

4675247,094

3493

211698,300

4679842,882

5649

216914,342

4669704,249

7805

230699,289

4680102,505

1338

200930,172

4675307,094

3494

211698,300

4679932,882

5650

216914,342

4669764,249

7806

230709,121

4675337,464

1339

200960,172

4675157,095

3495

211706,058

4665684,039

5651

216914,342

4669824,249

7807

230709,121

4675566,922

1340

200960,172

4675157,095

3496

211717,268

4680306,064

5652

216914,342

4671114,249

7808

230720,541

4674461,129

1341

200960,172

4675187,095

3497

211723,545

4665482,263

5653

216914,342

4671144,249

7809

230729,289

4679892,505

1342

200960,174

4675637,092

3498

211724,340

4665354,249

5654

216914,342

4671294,249

7810

230729,289

4679922,505

1343

200990,173

4675547,092

3499

211724,340

4665414,249

5655

216914,342

4671534,249

7811

230729,289

4680102,505

1344

200990,173

4675637,092

3500

211728,300

4679902,882

5656

216914,342

4671571,360

7812

230729,289

4680132,505

1345

201020,173

4675547,092

3501

211728,300

4679932,882

5657

216921,297

4665294,610

7813

230729,289

4680192,505

1346

201020,173

4675607,092

3502

211728,300

4680022,882

5658

216921,297

4666142,070

7814

230730,140

4675626,476

1347

201110,964

4675307,078

3503

211728,300

4680052,882

5659

216923,138

4672497,166

7815

230731,891

4675540,648

1348

201127,080

4675228,287

3504

211728,300

4680202,882

5660

216937,113

4679506,300

7816

230738,476

4674116,764

1349

201175,533

4675220,987

3505

211728,300

4680292,882

5661

216944,232

4678427,898

7817

230744,153

4675754,342

1350

201200,472

4655615,693

3506

211728,300

4680292,882

5662

216944,232

4678457,898

7818

230744,153

4675754,342

1351

201231,348

4675205,344

3507

211730,271

4665534,724

5663

216944,232

4678577,898

7819

230745,904

4675647,495

1352

201241,724

4655603,138

3508

211742,377

4665685,384

5664

216944,232

4678607,898

7820

230745,904

4675696,539

1353

201248,899

4655583,409

3509

211751,002

4680298,627

5665

216944,232

4678637,898

7821

230752,911

4675579,183

1354

201260,619

4675209,944

3510

211758,300

4679872,882

5666

216944,232

4678727,898

7822

230754,662

4675656,253

1355

201263,247

4655674,881

3511

211758,300

4679902,882

5667

216944,232

4679927,898

7823

230759,289

4679922,505

1356

201265,041

4655613,899

3512

211758,300

4679992,882

5668

216944,232

4679957,898

7824

230759,289

4679952,505

1357

201280,799

4675205,461

3513

211758,300

4680022,882

5669

216944,232

4680737,898

7825

230759,917

4675710,552

1358

201282,976

4655651,564

3514

211758,300

4680172,882

5670

216944,232

4680767,898

7826

230766,923

4675467,082

1359

201284,339

4675224,252

3515

211758,300

4680202,882

5671

216944,341

4666794,248

7827

230773,930

4675374,247

1360

201299,119

4655554,712

3516

211762,096

4680295,549

5672

216944,342

4669014,249

7828

230775,681

4675283,165

1361

201299,289

4675259,997

3517

211771,661

4680292,882

5673

216944,342

4669284,249

7829

230780,936

4675561,667

1362

201300,912

4655577,131

3518

211778,697

4665655,790

5674

216944,342

4669644,249

7830

230784,439

4675454,820

1363

201301,324

4675194,252

3519

211780,042

4665593,912

5675

216944,342

4669674,249

7831

230786,006

4674171,468

1364

201301,324

4675194,252

3520

211784,340

4665324,249

5676

216944,342

4669794,249

7832

230792,283

4674554,394

1365

201308,086

4655683,848

3521

211784,340

4665474,249

5677

216944,342

4669824,249

7833

230819,289

4680192,505

1366

201312,570

4655593,273

3522

211784,340

4665504,249

5678

216944,342

4669854,249

7834

230819,289

4680222,505

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 1   

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1367

201314,339

4675194,252

3523

211788,300

4679872,882

5679

216944,342

4669914,249

7835

230824,568

4673869,252

1368

201314,339

4675224,252

3524

211788,300

4679932,882

5680

216944,342

4671024,249

7836

230831,732

4675235,872

1369

201317,054

4655560,092

3525

211788,300

4679992,882

5681

216944,342

4671114,249

7837

230854,503

4675356,732

1370

201317,054

4655623,764

3526

211788,300

4680052,882

5682

216944,342

4671264,249

7838

230878,375

4674188,507

1371

201321,538

4655526,911

3527

211788,300

4680142,882

5683

216944,342

4671294,249

7839

230878,375

4674719,402

1372

201328,712

4655647,977

3528

211788,300

4680172,882

5684

216944,342

4671534,249

7840

230878,375

4674719,402

1373

201328,882

4675381,062

3529

211788,300

4680232,882

5685

216944,342

4671561,199

7841

230879,117

4680259,220

1374

201330,506

4655552,918

3530

211788,300

4680288,243

5686

216945,380

4672216,072

7842

230879,289

4679952,505

1375

201334,093

4655498,214

3531

211792,937

4664757,277

5687

216967,819

4678609,646

7843

230879,289

4679982,505

1376

201334,093

4655531,395

3532

211795,948

4680286,111

5688

216967,819

4678609,646

7844

230889,534

4675232,369

1377

201336,783

4655719,720

3533

211800,220

4665623,506

5689

216974,232

4678457,898

7845

230900,794

4673863,871

1378

201344,339

4675224,252

3534

211812,327

4665571,044

5690

216974,232

4678517,898

7846

230901,795

4675274,407

1379

201344,357

4675189,069

3535

211818,300

4680082,882

5691

216974,232

4678547,898

7847

230907,072

4674188,507

1380

201344,357

4675225,311

3536

211818,300

4680142,882

5692

216974,232

4678577,898

7848

230909,289

4679982,505

1381

201344,854

4655681,158

3537

211818,300

4680232,882

5693

216974,232

4678637,898

7849

230909,289

4680012,505

1382

201348,442

4655472,208

3538

211818,300

4680232,882

5694

216974,232

4678727,898

7850

230923,852

4680309,571

1383

201352,029

4655508,079

3539

211818,300

4680262,882

5695

216974,232

4678757,898

7851

230935,141

4680349,540

1384

201355,616

4655521,531

3540

211829,667

4680278,299

5696

216974,232

4678847,898

7852

230939,289

4680012,505

1385

201358,306

4655364,594

3541

211844,340

4665324,249

5697

216974,232

4680737,898

7853

230939,289

4680042,505

1386

201360,100

4655474,898

3542

211844,340

4665354,249

5698

216974,232

4680857,898

7854

230941,368

4680364,486

1387

201361,893

4655430,956

3543

211844,340

4665504,249

5699

216974,341

4666794,248

7855

230953,704

4674116,764

1388

201361,893

4655752,004

3544

211848,300

4679932,882

5700

216974,341

4666824,248

7856

230964,466

4674762,447

1389

201364,584

4655448,891

3545

211848,300

4679992,882

5701

216974,342

4668564,249

7857

230968,950

4673854,007

1390

201365,480

4655336,793

3546

211848,300

4680052,882

5702

216974,342

4668654,249

7858

230969,289

4679982,505

1391

201365,480

4655405,846

3547

211848,300

4680142,882

5703

216974,342

4669044,249

7859

230969,289

4680042,505

1392

201369,068

4655326,032

3548

211848,300

4680202,882

5704

216974,342

4669644,249

7860

230969,289

4680042,505

1393

201372,655

4655433,646

3549

211848,301

4680262,882

5705

216974,342

4669764,249

7861

230969,289

4680072,505

1394

201375,900

4675177,305

3550

211848,301

4680275,087

5706

216974,342

4669794,249

7862

230989,576

4674062,957

1395

201380,726

4655716,133

3551

211851,337

4665600,638

5707

216974,342

4669824,249

7863

230993,163

4674665,595

1396

201386,106

4655405,846

3552

211857,580

4664692,634

5708

216974,342

4669854,249

7864

230994,702

4680492,505

1397

201398,661

4655381,633

3553

211864,762

4663658,358

5709

216974,342

4669854,249

7865

230999,289

4680042,505

1398

201399,558

4655340,381

3554

211867,479

4665585,841

5710

216974,342

4669854,249

7866

230999,289

4680072,505

1399

201401,352

4655798,637

3555

211874,340

4665324,249

5711

216974,342

4669914,249

7867

230999,289

4680492,505

1400

201414,803

4655352,039

3556

211874,340

4665354,249

5712

216974,342

4671024,249

7868

231007,391

4680522,962

1401

201421,081

4655929,567

3557

211874,340

4665384,249

5713

216974,342

4671144,249

7869

231007,498

4680544,296

1402

201425,893

4675178,389

3558

211874,340

4665414,249

5714

216974,342

4671174,249

7870

231007,511

4673822,619

1403

201433,636

4655943,915

3559

211874,340

4665414,249

5715

216975,104

4665979,304

7871

231029,289

4680342,505

1404

201433,636

4655943,915

3560

211878,300

4679932,882

5716

216975,104

4665979,304

7872

231046,970

4674834,190

1405

201434,357

4675225,311

3561

211878,300

4679992,882

5717

216978,786

4672426,666

7873

231048,987

4672444,208

1406

201434,357

4675255,311

3562

211878,300

4680082,882

5718

216978,888

4672218,916

7874

231059,289

4680462,505

1407

201434,357

4675405,311

3563

211878,300

4680142,882

5719

216980,485

4666030,420

7875

231059,289

4680492,505

1408

201434,357

4675555,311

3564

211878,301

4680202,882

5720

216981,313

4666986,245

7876

231070,510

4672379,640

1409

201437,223

4655906,250

3565

211878,301

4680232,882

5721

216982,270

4671548,353

7877

231089,289

4680402,505

1410

201439,017

4655774,423

3566

211881,408

4680258,856

5722

216986,988

4678597,540

7878

231089,289

4680462,505

1411

201441,931

4655908,492

3567

211881,408

4680271,334

5723

216993,937

4665184,306

7879

231098,983

4674026,189

1412

201447,984

4655850,650

3568

211890,347

4665522,618

5724

216996,627

4665130,499

7880

231107,951

4674751,686

1413

201451,397

4675187,024

3569

211902,453

4665564,318

5725

217004,232

4678517,898

7881

231118,712

4673793,922

1414

201451,572

4655888,315

3570

211904,340

4665294,249

5726

217004,232

4678607,898

7882

231119,289

4679982,505

1415

201459,867

4655899,525

3571

211904,340

4665324,249

5727

217004,232

4678682,898

7883

231119,289

4680042,505

1416

201462,333

4655821,056

3572

211908,300

4679992,882

5728

217004,232

4678757,898

7884

231119,289

4680492,505

1417

201464,357

4675255,311

3573

211908,300

4680052,882

5729

217004,232

4678847,898

7885

231122,300

4674891,584

1418

201464,357

4675285,311

3574

211908,301

4680202,882

5730

217004,232

4678877,898

7886

231137,769

4672336,594

1419

201474,315

4675267,631

3575

211908,301

4680232,882

5731

217004,232

4680497,898

7887

231143,822

4674844,951

1420

201476,041

4675255,098

3576

211917,465

4680271,546

5732

217004,232

4680602,898

7888

231147,185

4672546,442

1421

201482,062

4655882,934

3577

211931,200

4665173,861

5733

217004,232

4680707,898

7889

231149,289

4680042,505

1422

201487,667

4655908,492

3578

211933,392

4665510,511

5734

217004,341

4666824,248

7890

231149,289

4680102,505

1423

201492,408

4675326,526

3579

211938,300

4679962,882

5735

217004,341

4666884,248

7891

231179,289

4680462,505

1424

201494,357

4675345,311

3580

211938,300

4680007,882

5736

217004,342

4668564,249

7892

231199,647

4672293,549
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1425

201494,357

4675405,311

3581

211938,300

4680052,882

5737

217004,342

4668594,249

7893

231202,337

4673076,440

1426

201494,357

4675555,311

3582

211938,301

4680142,882

5738

217004,342

4668714,249

7894

231226,326

4674001,976

1427

201508,293

4655922,841

3583

211938,301

4680202,882

5739

217004,342

4669314,249

7895

231234,621

4673116,795

1428

201512,777

4655845,718

3584

211940,178

4664552,576

5740

217004,342

4669404,249

7896

231239,289

4680102,505

1429

201524,357

4675615,311

3585

211943,051

4680271,944

5741

217004,342

4669764,249

7897

231239,289

4680132,505

1430

201524,357

4675645,311

3586

211964,340

4665384,249

5742

217004,342

4669824,249

7898

231239,289

4680462,505

1431

201524,435

4655930,015

3587

211968,300

4679932,882

5743

217004,342

4671084,249

7899

231239,289

4680522,505

1432

201531,802

4675342,220

3588

211968,300

4679962,882

5744

217004,342

4671144,249

7900

231258,610

4673732,941

1433

201545,061

4655920,151

3589

211971,408

4680228,856

5745

217004,342

4671174,249

7901

231269,289

4680042,505

1434

201563,894

4655865,447

3590

211971,408

4680258,856

5746

217004,342

4671204,249

7902

231269,289

4680072,505

1435

201569,274

4655937,189

3591

211972,499

4664013,890

5747

217004,342

4671234,249

7903

231269,289

4680132,505

1436

201584,357

4675705,311

3592

211978,121

4680280,593

5748

217004,342

4671264,249

7904

231269,289

4680192,505

1437

201584,520

4655937,189

3593

211988,544

4665534,724

5749

217004,342

4671354,249

7905

231269,289

4680522,505

1438

201591,694

4655922,841

3594

211995,668

4680288,078

5750

217004,342

4671406,749

7906

231269,289

4680552,505

1439

201598,868

4655907,596

3595

211996,615

4665478,227

5751

217004,342

4671531,747

7907

231296,499

4672218,219

1440

201606,391

4675344,330

3596

211998,300

4679932,882

5752

217004,342

4671485,499

7908

231299,289

4680072,505

1441

201609,630

4655874,415

3597

211998,301

4680007,882

5753

217006,231

4672231,354

7909

231299,289

4680132,505

1442

201614,113

4655893,247

3598

211998,301

4680142,882

5754

217009,153

4672288,307

7910

231299,289

4680522,505

1443

201644,357

4675435,311

3599

211998,301

4680172,882

5755

217010,079

4665025,575

7911

231299,289

4680552,505

1444

201644,357

4675495,311

3600

212001,408

4680198,856

5756

217012,769

4665254,255

7912

231301,880

4672557,203

1445

201644,358

4675735,311

3601

212001,408

4680228,856

5757

217013,685

4672356,588

7913

231301,880

4673173,293

1446

201664,402

4675370,334

3602

212012,754

4680289,749

5758

217025,870

4667080,289

7914

231323,179

4673944,582

1447

201674,357

4675379,540

3603

212022,566

4680289,546

5759

217033,757

4667115,383

7915

231329,289

4680042,505

1448

201674,357

4675435,311

3604

212022,777

4665164,882

5760

217034,232

4678487,898

7916

231329,289

4680072,505

1449

201674,357

4675465,311

3605

212028,301

4680082,882

5761

217034,232

4678577,898

7917

231329,289

4680132,505

1450

201674,357

4675495,311

3606

212028,301

4680172,882

5762

217034,232

4678757,898

7918

231329,289

4680192,505

1451

201674,358

4675705,311

3607

212031,408

4680168,856

5763

217034,232

4678877,898

7919

231359,289

4680522,505

1452

201674,358

4675735,311

3608

212031,408

4680198,856

5764

217034,232

4680167,898

7920

231359,289

4680582,505

1453

201704,357

4675435,311

3609

212038,316

4665440,562

5765

217034,232

4680167,898

7921

231359,289

4680732,505

1454

201704,357

4675465,311

3610

212051,767

4665455,359

5766

217034,232

4680497,898

7922

231359,289

4680762,505

1455

201764,358

4675675,311

3611

212054,340

4665384,249

5767

217034,232

4680557,898

7923

231361,068

4673057,608

1456

201794,357

4675382,817

3612

212054,458

4665517,237

5768

217034,232

4680707,898

7924

231389,289

4680282,505

1457

201794,358

4675435,311

3613

212058,301

4680022,882

5769

217034,232

4680857,898

7925

231389,289

4680432,505

1458

201794,358

4675675,311

3614

212059,379

4680293,406

5770

217034,341

4666974,248

7926

231389,289

4680582,505

1459

201824,358

4675615,311

3615

212069,255

4665398,862

5771

217034,341

4667004,248

7927

231389,289

4680672,505

1460

201830,856

4675402,637

3616

212074,535

4680301,578

5772

217034,341

4667064,248

7928

231389,289

4680762,505

1461

201848,846

4656286,038

3617

212078,441

4665175,656

5773

217034,342

4668984,249

7929

231390,661

4672629,842

1462

201848,899

4675399,063

3618

212087,056

4680319,908

5774

217034,342

4669044,249

7930

231390,662

4673194,815

1463

201854,358

4675555,311

3619

212088,301

4680022,882

5775

217034,342

4669434,249

7931

231402,096

4673657,611

1464

201868,404

4675383,032

3620

212088,301

4680052,882

5776

217034,342

4669741,749

7932

231409,494

4672379,640

1465

201874,853

4656350,606

3621

212091,408

4680168,856

5777

217034,342

4669794,249

7933

231409,494

4672379,640

1466

201882,027

4656238,508

3622

212103,580

4665193,612

5778

217034,342

4669854,249

7934

231419,289

4680072,505

1467

201885,594

4675355,635

3623

212105,473

4680313,296

5779

217034,342

4669912,449

7935

231419,289

4680192,505

1468

201910,617

4675339,718

3624

212114,340

4665324,249

5780

217034,342

4670004,249

7936

231419,289

4680432,505

1469

201910,617

4675339,718

3625

212114,340

4665354,249

5781

217034,342

4671204,249

7937

231419,289

4680462,505

1470

201914,358

4675405,311

3626

212123,449

4680310,187

5782

217034,342

4671234,249

7938

231419,289

4680732,505

1471

201928,660

4656240,302

3627

212129,788

4665393,481

5783

217034,342

4671354,249

7939

231420,255

4672820,857

1472

201928,660

4656240,302

3628

212137,859

4665425,765

5784

217034,342

4671414,249

7940

231433,707

4672627,152

1473

201944,358

4675405,311

3629

212141,894

4665493,024

5785

217034,342

4672251,083

7941

231436,397

4672737,456

1474

201944,358

4675435,311

3630

212144,340

4665324,249

5786

217034,342

4672254,249

7942

231439,088

4672695,083

1475

201944,358

4675465,311

3631

212144,340

4665354,249

5787

217035,450

4679518,673

7943

231449,289

4680192,505

1476

201944,358

4675525,311

3632

212144,715

4680303,234

5788

217037,388

4672414,369

7944

231449,289

4680222,505

1477

201946,596

4656326,393

3633

212144,879

4664114,445

5789

217038,854

4672254,249

7945

231449,289

4680402,505

1478

201955,563

4656390,065

3634

212152,061

4664516,664

5790

217039,629

4667009,962

7946

231449,289

4680462,505

1479

201974,358

4675435,311

3635

212160,727

4665463,430

5791

217049,310

4672261,588

7947

231449,289

4680612,505

1480

201974,358

4675465,311

3636

212174,340

4665324,248

5792

217051,303

4667162,306

7948

231449,289

4680702,505

1481

201974,358

4675525,311

3637

212174,340

4665354,249

5793

217064,232

4678487,898

7949

231452,315

4673869,252

1482

201974,358

4675555,311

3638

212174,340

4665444,249

5794

217064,342

4668984,249

7950

231463,301

4672955,374
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1483

201978,880

4656441,181

3639

212174,340

4665474,249

5795

217064,342

4669794,249

7951

231463,301

4673146,389

1484

201979,777

4656421,452

3640

212174,342

4679634,251

5796

217064,342

4669884,249

7952

231479,289

4680222,505

1485

201982,467

4656563,144

3641

212174,824

4680290,546

5797

217064,342

4669974,249

7953

231479,289

4680282,505

1486

201983,364

4656674,345

3642

212176,580

4679564,624

5798

217064,342

4670004,249

7954

231479,289

4680402,505

1487

201996,816

4656509,337

3643

212181,408

4680168,856

5799

217064,342

4670049,249

7955

231479,289

4680492,505

1488

201996,816

4656717,390

3644

212195,507

4679559,892

5800

217064,342

4670184,249

7956

231479,443

4672721,314

1489

202000,403

4656613,364

3645

212199,731

4680283,624

5801

217064,342

4671234,249

7957

231491,774

4673822,619

1490

202014,751

4656765,817

3646

212204,340

4664934,248

5802

217064,342

4671324,249

7958

231500,966

4672812,786

1491

202029,100

4656444,768

3647

212204,340

4664994,248

5803

217064,342

4671384,249

7959

231509,037

4673036,085

1492

202032,687

4656760,436

3648

212209,594

4665145,860

5804

217064,342

4671414,249

7960

231509,289

4680552,505

1493

202072,145

4656448,355

3649

212209,594

4665235,860

5805

217067,470

4667187,542

7961

231509,289

4680582,505

1494

202082,010

4656749,674

3650

212215,348

4680277,828

5806

217071,957

4665117,047

7962

231517,108

4672479,183

1495

202087,391

4656511,130

3651

212229,812

4679558,709

5807

217075,651

4671340,018

7963

231530,560

4672888,116

1496

202090,081

4656609,776

3652

212234,340

4664874,248

5808

217075,651

4671340,018

7964

231538,631

4672721,314

1497

202121,468

4656767,610

3653

212234,340

4664994,248

5809

217077,337

4666507,957

7965

231539,289

4680492,505

1498

202129,539

4656650,132

3654

212234,340

4665444,249

5810

217087,975

4667216,327

7966

231539,289

4680522,505

1499

202146,578

4656754,607

3655

212234,340

4665474,249

5811

217093,607

4668177,932

7967

231539,289

4680582,505

1500

202161,824

4656773,439

3656

212241,408

4680265,105

5812

217093,607

4668312,603

7968

231539,289

4680612,505

1501

202161,824

4656773,439

3657

212241,408

4680265,105

5813

217094,232

4679657,898

7969

231539,289

4680612,505

1502

202163,617

4656740,258

3658

212241,408

4680168,856

5814

217094,232

4679687,898

7970

231539,289

4680612,505

1503

202168,998

4656758,194

3659

212264,340

4664814,248

5815

217094,232

4680227,898

7971

231549,168

4673549,997

1504

202183,346

4656731,290

3660

212264,340

4664874,248

5816

217094,232

4680257,898

7972

231563,516

4673740,115

1505

202185,140

4656710,664

3661

212264,340

4665384,249

5817

217094,232

4680437,898

7973

231567,049

4680646,290

1506

202208,456

4656718,735

3662

212264,342

4679634,251

5818

217094,232

4680557,898

7974

231569,289

4680552,505

1507

202214,734

4656699,903

3663

212264,342

4679694,251

5819

217094,341

4667004,248

7975

231569,289

4680612,505

1508

202230,876

4656716,045

3664

212264,723

4679547,934

5820

217094,341

4667034,248

7976

231599,289

4680432,505

1509

202237,153

4656804,827

3665

212292,120

4664121,627

5821

217094,341

4667094,248

7977

231599,289

4680492,505

1510

202238,947

4656834,420

3666

212294,340

4664964,248

5822

217094,341

4667124,248

7978

231599,289

4680522,505

1511

202242,534

4656775,233

3667

212294,340

4665324,248

5823

217094,342

4668714,249

7979

231599,289

4680552,505

1512

202245,224

4656675,690

3668

212294,340

4665384,249

5824

217094,342

4668894,249

7980

231610,633

4680611,312

1513

202247,915

4656752,813

3669

212294,342

4679694,251

5825

217094,342

4669464,249

7981

231629,289

4680492,505

1514

202248,811

4656722,323

3670

212294,342

4679724,251

5826

217094,342

4669974,249

7982

231629,289

4680552,505

1515

202253,295

4656737,568

3671

212301,840

4665444,249

5827

217094,342

4670064,249

7983

231638,173

4672605,629

1516

202253,295

4656851,459

3672

212324,340

4665084,248

5828

217094,342

4670154,249

7984

231638,173

4672699,791

1517

202264,057

4656642,509

3673

212324,340

4665114,248

5829

217094,342

4670184,249

7985

231659,289

4680432,505

1518

202267,644

4656863,117

3674

212324,340

4665294,248

5830

217094,342

4670244,249

7986

231659,289

4680462,505

1519

202280,199

4656869,395

3675

212324,340

4665324,248

5831

217094,342

4671234,249

7987

231659,289

4680612,505

1520

202285,580

4656655,961

3676

212324,340

4665414,249

5832

217094,342

4671324,249

7988

231702,446

4679849,969

1521

202289,167

4656872,982

3677

212324,340

4665444,249

5833

217094,342

4671384,249

7989

231714,176

4673453,145

1522

202302,618

4656893,608

3678

212324,342

4679724,251

5834

217106,902

4667244,323

7990

231714,176

4673715,005

1523

202304,412

4656699,006

3679

212324,342

4679784,251

5835

217109,622

4666642,475

7991

231719,289

4680462,505

1524

202328,625

4656916,028

3680

212345,988

4663906,153

5836

217124,232

4678457,898

7992

231719,289

4680492,505

1525

202332,212

4656715,148

3681

212351,069

4665247,530

5837

217124,232

4680347,898

7993

231722,018

4679805,082

1526

202335,799

4656926,789

3682

212354,340

4664784,248

5838

217124,232

4680437,898

7994

231732,446

4679909,969

1527

202344,804

4676471,992

3683

212354,340

4665024,248

5839

217124,341

4667034,248

7995

231749,289

4680432,505

1528

202351,045

4656935,757

3684

212354,340

4665159,248

5840

217124,341

4667094,248

7996

231749,289

4680492,505

1529

202361,525

4676232,576

3685

212354,340

4665384,248

5841

217124,341

4667124,248

7997

231767,983

4673700,657

1530

202368,084

4656734,878

3686

212354,340

4665414,249

5842

217124,341

4667184,248

7998

231779,289

4680372,505

1531

202374,731

4676474,083

3687

212384,340

4665264,248

5843

217124,342

4668414,249

7999

231779,289

4680432,505

1532

202377,948

4656941,138

3688

212384,340

4665384,248

5844

217124,342

4668564,249

8000

231794,880

4679847,502

1533

202394,720

4675512,626

3689

212384,342

4679814,252

5845

217124,342

4668714,249

8001

231796,680

4673567,933

1534

202399,813

4676114,957

3690

212414,340

4664814,248

5846

217124,342

4668864,249

8002

231799,371

4678868,859

1535

202403,993

4676055,103

3691

212414,340

4664874,248

5847

217124,342

4668894,249

8003

231800,267

4673463,906

1536

202405,748

4656777,026

3692

212414,340

4664934,248

5848

217124,342

4670154,249

8004

231803,862

4678931,240

1537

202407,542

4656950,105

3693

212414,340

4665009,248

5849

217124,342

4670244,249

8005

231804,933

4678207,495

1538

202410,232

4656763,575

3694

212414,340

4665084,248

5850

217124,342

4671324,249

8006

231813,355

4677835,120

1539

202410,232

4656805,723

3695

212414,342

4679814,251

5851

217124,342

4671429,002

8007

231821,323

4678872,226

1540

202417,864

4676717,680

3696

212414,342

4679904,252

5852

217124,342

4671399,249

8008

231821,323

4678932,226
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1541

202419,954

4676687,753

3697

212414,342

4679994,252

5853

217130,146

4671423,947

8009

231822,446

4679909,969

1542

202421,379

4676236,756

3698

212444,340

4664874,248

5854

217136,525

4665052,479

8010

231825,949

4678396,198

1543

202422,746

4675610,715

3699

212444,340

4664934,248

5855

217140,293

4668350,311

8011

231835,355

4678537,213

1544

202424,134

4676627,898

3700

212456,535

4679569,589

5856

217154,232

4678427,898

8012

231837,011

4678785,682

1545

202426,224

4676597,971

3701

212459,340

4664784,248

5857

217154,232

4678457,898

8013

231839,289

4680342,505

1546

202427,271

4656829,040

3702

212474,342

4679874,252

5858

217154,341

4667184,248

8014

231839,289

4680372,505

1547

202428,315

4676568,044

3703

212474,342

4679934,252

5859

217154,341

4667244,248

8015

231839,289

4680582,505

1548

202429,740

4676117,047

3704

212474,342

4679994,252

5860

217154,342

4668414,249

8016

231839,289

4680612,505

1549

202433,160

4676929,260

3705

212486,047

4664563,350

5861

217154,342

4668624,249

8017

231851,323

4678872,226

1550

202433,921

4676057,193

3706

212491,965

4664814,248

5862

217154,342

4668834,249

8018

231851,323

4678902,226

1551

202434,585

4676478,263

3707

212504,342

4679874,252

5863

217154,342

4668864,249

8019

231851,323

4678962,226

1552

202436,011

4676027,266

3708

212504,342

4679934,252

5864

217154,342

4669464,249

8020

231851,323

4679052,226

1553

202439,430

4676839,478

3709

212504,342

4680174,252

5865

217154,342

4669524,249

8021

231851,323

4679412,226

1554

202439,826

4656952,796

3710

212504,342

4680294,252

5866

217155,975

4679268,950

8022

231852,446

4680029,969

1555

202445,701

4676749,697

3711

212504,342

4680414,252

5867

217184,232

4678397,898

8023

231852,446

4679969,969

1556

202447,791

4676719,770

3712

212511,840

4664784,248

5868

217184,232

4678427,898

8024

231852,527

4678684,370

1557

202448,794

4656834,420

3713

212521,998

4679481,818

5869

217184,342

4668444,249

8025

231853,269

4679834,526

1558

202449,881

4676689,843

3714

212534,342

4679934,252

5870

217184,342

4668564,249

8026

231863,168

4679262,226

1559

202454,061

4676629,989

3715

212534,342

4680024,252

5871

217184,342

4668594,249

8027

231863,339

4678061,167

1560

202455,968

4656949,209

3716

212534,342

4680114,252

5872

217184,342

4668624,249

8028

231866,246

4679284,651

1561

202456,152

4676600,062

3717

212534,342

4680174,252

5873

217184,342

4668774,249

8029

231881,323

4678902,226

1562

202458,242

4676570,134

3718

212534,342

4680243,252

5874

217184,342

4669374,249

8030

231881,323

4678962,226

1563

202463,087

4676931,350

3719

212534,342

4680324,252

5875

217184,342

4669434,249

8031

231881,323

4679052,226

1564

202467,267

4676871,496

3720

212557,871

4664972,751

5876

217184,342

4669524,249

8032

231881,323

4679082,226

1565

202469,357

4676841,569

3721

212557,871

4664972,751

5877

217184,342

4669554,249

8033

231881,323

4679262,226

1566

202469,420

4656938,447

3722

212564,340

4664754,248

5878

217184,342

4669614,249

8034

231892,792

4677889,370

1567

202475,628

4676751,787

3723

212564,340

4664784,248

5879

217184,342

4669734,249

8035

231895,853

4679797,378

1568

202486,459

4656932,170

3724

212564,342

4679514,251

5880

217184,342

4671324,249

8036

231899,289

4680252,505

1569

202488,833

4676993,294

3725

212564,342

4679544,251

5881

217184,342

4671402,662

8037

231899,289

4680282,505

1570

202493,014

4676933,440

3726

212564,342

4680324,252

5882

217214,232

4679057,898

8038

231911,323

4679082,226

1571

202493,633

4656858,634

3727

212591,988

4665026,620

5883

217214,232

4679087,898

8039

231911,323

4679262,226

1572

202495,427

4656827,246

3728

212594,340

4664754,248

5884

217214,342

4668684,249

8040

231912,446

4680029,969

1573

202495,427

4656927,686

3729

212594,340

4664814,248

5885

217214,342

4669524,249

8041

231922,301

4680342,505

1574

202495,865

4676031,446

3730

212594,342

4680114,252

5886

217214,342

4669524,249

8042

231942,446

4680029,969

1575

202496,323

4656901,679

3731

212594,342

4680324,252

5887

217214,342

4669554,249

8043

231959,289

4680222,505

1576

202497,194

4676873,586

3732

212594,342

4680444,252

5888

217214,342

4669644,249

8044

231959,289

4680252,505

1577

202500,807

4656835,317

3733

212602,337

4680497,655

5889

217214,342

4669704,249

8045

231959,289

4680582,505

1578

202502,135

4675941,665

3734

212604,558

4664987,116

5890

217214,342

4669734,249

8046

231961,880

4680282,505

1579

202508,406

4675851,884

3735

212604,804

4679425,037

5891

217214,342

4669764,249

8047

231971,136

4677972,542

1580

202510,400

4677115,093

3736

212624,342

4679604,251

5892

217214,342

4669794,249

8048

231971,323

4678272,226

1581

202512,076

4675484,600

3737

212624,342

4680324,252

5893

217214,342

4669914,249

8049

231971,323

4678422,226

1582

202518,761

4676995,385

3738

212624,342

4680444,252

5894

217214,342

4671324,249

8050

231971,323

4678542,226

1583

202538,333

4675853,974

3739

212629,241

4680539,803

5895

217214,342

4671393,382

8051

231971,323

4678932,226

1584

202540,423

4675824,047

3740

212653,039

4665030,211

5896

217215,709

4667628,472

8052

231971,323

4678992,226

1585

202570,254

4677119,273

3741

212654,342

4679604,251

5897

217215,709

4667628,472

8053

231971,323

4679472,226

1586

202570,350

4675826,137

3742

212654,342

4680084,252

5898

217229,342

4669614,249

8054

231972,446

4679759,969

1587

202573,486

4675781,246

3743

212654,342

4680234,252

5899

217244,232

4678307,898

8055

231980,342

4680598,694

1588

202574,434

4677059,419

3744

212662,017

4664383,788

5900

217244,232

4678397,898

8056

232001,323

4678182,226

1589

202576,621

4675736,356

3745

212667,404

4664944,021

5901

217244,232

4679027,898

8057

232001,323

4678302,226

1590

202580,388

4675467,084

3746

212684,342

4679604,251

5902

217244,232

4679057,898

8058

232001,323

4678422,226

1591

202590,491

4676398,932

3747

212684,342

4680294,252

5903

217244,232

4679087,898

8059

232001,323

4678842,226

1592

202599,897

4676264,260

3748

212688,793

4679384,817

5904

217244,341

4667184,248

8060

232001,323

4678932,226

1593

202604,458

4675768,373

3749

212691,159

4679374,170

5905

217244,342

4667244,248

8061

232001,323

4678962,226

1594

202606,548

4675738,446

3750

212706,908

4665048,167

5906

217244,342

4667484,248

8062

232001,323

4678992,226

1595

202609,303

4676129,588

3751

212714,342

4679304,251

5907

217244,342

4667544,248

8063

232019,289

4680522,505

1596

202609,967

4676550,658

3752

212714,342

4680294,252

5908

217244,342

4668384,249

8064

232021,981

4680596,170

1597

202615,573

4676039,807

3753

212714,342

4680474,252

5909

217244,342

4668474,249

8065

232024,471

4680282,505

1598

202618,923

4675542,403

3754

212717,682

4664965,569

5910

217244,342

4669374,249

8066

232031,323

4678452,226
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1599

202620,418

4676401,023

3755

212726,660

4664164,722

5911

217244,342

4669434,249

8067

232031,323

4678542,226

1600

202623,934

4675920,099

3756

212728,455

4664893,744

5912

217244,342

4669644,249

8068

232031,323

4678812,226

1601

202625,263

4676762,238

3757

212732,047

4664967,364

5913

217244,342

4669674,249

8069

232031,323

4678842,226

1602

202626,024

4675890,172

3758

212737,433

4664915,291

5914

217244,342

4669704,249

8070

232031,323

4678992,226

1603

202629,444

4676702,384

3759

212741,927

4679243,902

5915

217244,342

4669734,249

8071

232031,323

4679022,226

1604

202632,295

4675800,390

3760

212744,342

4679484,251

5916

217244,342

4669764,249

8072

232032,446

4680029,969

1605

202634,289

4677063,600

3761

212744,342

4679551,751

5917

217244,342

4669794,249

8073

232032,446

4680029,969

1606

202634,385

4675770,463

3762

212744,342

4680444,252

5918

217244,342

4669884,249

8074

232032,446

4679999,969

1607

202639,895

4676552,748

3763

212744,342

4680474,252

5919

217244,342

4669914,249

8075

232032,446

4679789,969

1608

202640,559

4676973,818

3764

212745,574

4679249,962

5920

217244,342

4670004,249

8076

232058,589

4679528,510

1609

202644,740

4676913,964

3765

212745,574

4679249,962

5921

217244,342

4670094,249

8077

232060,958

4678991,709

1610

202645,500

4676041,897

3766

212745,574

4679370,621

5922

217244,439

4668289,260

8078

232061,323

4678122,226

1611

202653,861

4675922,189

3767

212753,594

4664868,605

5923

217249,474

4671386,213

8079

232061,323

4678152,226

1612

202655,190

4676764,328

3768

212772,782

4679238,132

5924

217271,374

4667827,786

8080

232061,323

4678782,226

1613

202664,045

4675525,259

3769

212774,342

4679484,251

5925

217274,232

4679027,898

8081

232061,323

4678812,226

1614

202664,045

4675555,259

3770

212774,342

4679544,251

5926

217274,232

4679057,898

8082

232061,323

4678992,891

1615

202667,609

4657011,535

3771

212774,342

4680444,252

5927

217274,342

4667184,248

8083

232061,323

4678992,891

1616

202670,486

4676975,908

3772

212774,342

4680474,252

5928

217274,342

4667214,248

8084

232061,323

4679022,226

1617

202674,667

4676916,054

3773

212791,302

4664909,904

5929

217274,342

4667244,248

8085

232061,490

4678959,897

1618

202678,370

4656893,160

3774

212793,098

4664827,306

5930

217274,342

4667274,248

8086

232062,446

4679999,969

1619

202680,273

4676405,203

3775

212804,342

4679544,251

5931

217274,342

4667454,248

8087

232062,446

4679969,969

1620

202686,543

4676315,422

3776

212804,342

4679604,251

5932

217274,342

4667544,248

8088

232079,289

4680222,505

1621

202689,298

4676706,564

3777

212804,342

4680024,252

5933

217274,342

4668384,249

8089

232079,289

4680252,505

1622

202701,839

4676527,002

3778

212804,342

4680204,252

5934

217274,342

4668474,249

8090

232079,289

4680282,505

1623

202706,019

4676467,147

3779

212804,342

4680294,252

5935

217274,342

4668684,249

8091

232079,289

4680342,505

1624

202710,655

4657029,471

3780

212804,342

4680384,252

5936

217274,342

4668714,249

8092

232079,289

4680402,505

1625

202716,470

4676317,512

3781

212804,342

4680444,252

5937

217274,342

4668804,249

8093

232079,289

4680462,505

1626

202718,560

4676287,585

3782

212804,342

4680474,252

5938

217274,342

4669584,249

8094

232091,323

4677972,226

1627

202724,045

4675495,259

3783

212807,463

4664814,736

5939

217274,342

4669614,249

8095

232091,323

4678032,226

1628

202724,045

4675615,259

3784

212818,236

4664956,590

5940

217274,342

4669674,249

8096

232091,323

4678062,226

1629

202735,229

4675516,167

3785

212821,152

4680307,537

5941

217274,342

4669704,249

8097

232091,323

4678122,226

1630

202744,307

4676349,529

3786

212821,828

4664865,014

5942

217274,342

4669884,249

8098

232091,323

4678392,226

1631

202748,487

4676289,675

3787

212829,010

4665006,868

5943

217274,342

4669944,249

8099

232091,323

4678452,226

1632

202762,303

4675532,206

3788

212830,806

4664748,299

5944

217274,342

4670094,249

8100

232091,323

4678752,226

1633

202762,303

4675532,206

3789

212834,342

4679604,251

5945

217274,342

4670154,249

8101

232091,323

4678782,226

1634

202768,049

4657377,422

3790

212834,342

4679694,251

5946

217274,342

4670214,249

8102

232091,323

4678992,891

1635

202770,719

4676832,543

3791

212834,342

4679784,251

5947

217274,342

4670274,249

8103

232091,323

4679022,226

1636

202775,223

4657312,854

3792

212834,342

4679844,251

5948

217287,534

4667723,640

8104

232092,446

4679969,969

1637

202778,810

4657241,111

3793

212834,342

4679934,251

5949

217304,232

4678307,898

8105

232092,446

4679939,969

1638

202782,627

4675543,424

3794

212834,342

4680204,252

5950

217304,232

4678427,898

8106

232092,446

4679789,969

1639

202784,045

4675615,259

3795

212834,342

4680234,252

5951

217304,232

4678937,898

8107

232092,446

4679699,969

1640

202785,350

4676623,053

3796

212834,342

4680384,252

5952

217304,232

4679027,898

8108

232119,763

4679636,901

1641

202789,530

4676563,199

3797

212834,342

4680444,252

5953

217304,232

4679057,898

8109

232121,323

4677972,226

1642

202789,571

4656789,133

3798

212834,397

4664676,474

5954

217304,232

4679087,898

8110

232121,323

4678032,226

1643

202793,710

4676503,345

3799

212850,557

4664787,802

5955

217304,342

4667484,248

8111

232121,323

4678032,226

1644

202796,465

4676894,488

3800

212864,342

4680054,252

5956

217304,342

4668714,249

8112

232121,323

4678062,226

1645

202797,891

4676443,491

3801

212864,342

4680474,252

5957

217304,342

4668744,249

8113

232121,323

4678332,226

1646

202800,333

4657373,835

3802

212864,922

4664879,379

5958

217304,342

4668804,249

8114

232121,323

4678392,226

1647

202800,646

4676834,633

3803

212867,438

4680443,761

5959

217304,342

4668834,249

8115

232121,323

4678572,226

1648

202802,071

4676383,637

3804

212867,438

4680353,761

5960

217304,342

4669464,249

8116

232121,323

4678602,226

1649

202807,507

4657449,165

3805

212870,309

4664640,561

5961

217304,342

4669524,249

8117

232121,323

4679022,226

1650

202813,187

4676655,071

3806

212870,309

4664996,094

5962

217304,342

4669554,249

8118

232121,323

4679052,226

1651

202815,277

4676625,144

3807

212890,061

4664674,678

5963

217304,342

4669584,249

8119

232121,323

4679382,226

1652

202819,457

4676565,289

3808

212894,342

4680084,252

5964

217304,342

4669704,249

8120

232121,323

4679442,226

1653

202821,856

4657054,580

3809

212894,342

4680144,252

5965

217304,342

4669944,249

8121

232122,446

4679939,969

1654

202823,638

4676505,435

3810

212897,244

4664818,328

5966

217304,342

4669974,249

8122

232122,446

4679909,969

1655

202826,392

4676896,578

3811

212916,995

4664750,094

5967

217304,342

4670154,249

8123

232122,446

4679789,969

1656

202841,024

4676687,088

3812

212920,587

4664949,408

5968

217304,342

4670214,249

8124

232122,446

4679759,969
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1657

202843,114

4676657,161

3813

212924,342

4679244,251

5969

217320,442

4671378,213

8125

232132,589

4679561,151

1658

202845,204

4676627,234

3814

212924,342

4679304,251

5970

217321,651

4667574,604

8126

232134,427

4679562,226

1659

202846,966

4657162,194

3815

212924,342

4679934,251

5971

217323,447

4668010,939

8127

232139,289

4680252,505

1660

202850,429

4676552,416

3816

212924,342

4680054,251

5972

217334,232

4678427,898

8128

232139,289

4680282,505

1661

202853,042

4676515,007

3817

212924,342

4680084,252

5973

217334,232

4678487,898

8129

232140,847

4677403,145

1662

202855,655

4676477,598

3818

212924,342

4680114,252

5974

217334,232

4678937,898

8130

232151,323

4677462,226

1663

202868,488

4657542,430

3819

212924,342

4680144,252

5975

217334,232

4679027,898

8131

232151,323

4677492,226

1664

202870,951

4676689,178

3820

212927,769

4664667,496

5976

217334,232

4679087,898

8132

232151,323

4678002,226

1665

202874,045

4675675,259

3821

212949,317

4664920,678

5977

217334,342

4667214,248

8133

232151,323

4678032,226

1666

202874,045

4675705,259

3822

212954,342

4679304,251

5978

217334,342

4667334,248

8134

232151,323

4678392,226

1667

202875,131

4676629,324

3823

212954,342

4679634,251

5979

217334,342

4667394,248

8135

232151,323

4678482,226

1668

202885,582

4676479,688

3824

212954,342

4679784,251

5980

217334,342

4667424,248

8136

232151,323

4678572,226

1669

202886,424

4657416,881

3825

212954,342

4679904,251

5981

217334,342

4668744,249

8137

232151,323

4678602,226

1670

202899,452

4677142,265

3826

212954,342

4679934,251

5982

217334,342

4668774,249

8138

232151,323

4678662,226

1671

202900,929

4675575,683

3827

212961,886

4664865,014

5983

217334,342

4669464,249

8139

232151,323

4678722,226

1672

202904,045

4675615,259

3828

212984,342

4679214,251

5984

217334,342

4669554,249

8140

232151,323

4678752,226

1673

202904,045

4675675,259

3829

212984,342

4679544,251

5985

217334,342

4670004,249

8141

232151,323

4679052,226

1674

202907,947

4656742,500

3830

212984,342

4679634,251

5986

217334,342

4670094,249

8142

232151,323

4679112,226

1675

202907,947

4656742,500

3831

212984,342

4679784,251

5987

217334,342

4670244,249

8143

232151,323

4679352,226

1676

202909,903

4676992,630

3832

212984,342

4679904,251

5988

217334,342

4670274,249

8144

232151,323

4679382,226

1677

202918,264

4676872,921

3833

212990,616

4664586,693

5989

217336,016

4667585,377

8145

232151,947

4679644,018

1678

202921,019

4677264,064

3834

212999,594

4664622,605

5990

217357,427

4671354,791

8146

232152,446

4679909,969

1679

202929,380

4677144,356

3835

213014,342

4679184,251

5991

217364,232

4678487,898

8147

232152,446

4679849,969

1680

202934,045

4675585,259

3836

213014,342

4679214,251

5992

217364,232

4678757,898

8148

232152,446

4679759,969

1681

202934,045

4675615,259

3837

213014,342

4679334,251

5993

217364,232

4678847,898

8149

232169,289

4680252,505

1682

202934,045

4675705,259

3838

213014,342

4679424,251

5994

217364,232

4678877,898

8150

232169,289

4680282,505

1683

202934,045

4675765,259

3839

213015,754

4664741,116

5995

217364,342

4668864,249

8151

232169,289

4680402,505

1684

202939,830

4676994,720

3840

213022,382

4678864,323

5996

217364,342

4669734,249

8152

232169,289

4680432,505

1685

202940,231

4657291,331

3841

213026,528

4664680,065

5997

217364,342

4669824,249

8153

232181,323

4677393,910

1686

202940,231

4657474,275

3842

213026,791

4678828,401

5998

217364,342

4669914,249

8154

232181,323

4677462,226

1687

202941,921

4676964,793

3843

213042,823

4678764,251

5999

217364,342

4671174,249

8155

232181,323

4677492,226

1688

202944,675

4677355,936

3844

213044,342

4678764,251

6000

217364,342

4671352,123

8156

232181,323

4677522,226

1689

202945,436

4676483,869

3845

213044,342

4678974,251

6001

217364,342

4671291,711

8157

232181,323

4678002,226

1690

202948,191

4676875,011

3846

213044,342

4679124,251

6002

217377,315

4667931,932

8158

232181,323

4678332,226

1691

202950,281

4676845,084

3847

213044,342

4679424,251

6003

217380,906

4668224,618

8159

232181,323

4678392,226

1692

202950,661

4675585,259

3848

213044,342

4679544,251

6004

217394,342

4667244,248

8160

232181,323

4678662,226

1693

202950,946

4677266,154

3849

213049,590

4678769,688

6005

217394,342

4667274,248

8161

232181,323

4678722,226

1694

202959,307

4677146,446

3850

213057,036

4678734,308

6006

217394,342

4667424,248

8162

232181,323

4679112,226

1695

202961,754

4657111,975

3851

213081,979

4678686,797

6007

217394,342

4668924,249

8163

232181,323

4679172,226

1696

202967,667

4677026,737

3852

213084,358

4679765,207

6008

217394,342

4669734,249

8164

232181,323

4679262,226

1697

202969,154

4675589,864

3853

213104,342

4678854,251

6009

217394,342

4669764,249

8165

232181,323

4679352,226

1698

202969,757

4676996,810

3854

213104,342

4680264,252

6010

217394,342

4670034,249

8166

232181,323

4679442,226

1699

202971,848

4676966,883

3855

213134,342

4678704,251

6011

217394,342

4670094,249

8167

232181,323

4679562,226

1700

202976,102

4656911,095

3856

213134,342

4678734,251

6012

217394,342

4670094,249

8168

232182,446

4679849,969

1701

202981,634

4676396,178

3857

213134,342

4678824,251

6013

217394,342

4670094,249

8169

232182,446

4679789,969

1702

202982,336

4677247,295

3858

213134,342

4678854,251

6014

217394,342

4670154,249

8170

232199,289

4680192,505

1703

202983,724

4676366,251

3859

213134,342

4679064,251

6015

217394,342

4670214,249

8171

232199,289

4680222,505

1704

202986,479

4676757,393

3860

213134,342

4679094,251

6016

217394,342

4670244,249

8172

232211,323

4677522,226

1705

202987,808

4677599,533

3861

213134,342

4679514,251

6017

217394,342

4671174,249

8173

232211,323

4677702,226

1706

202988,569

4676727,466

3862

213134,342

4679574,251

6018

217394,342

4671264,249

8174

232211,323

4677912,226

1707

202989,234

4677148,536

3863

213134,342

4680234,252

6019

217424,342

4667244,248

8175

232211,323

4678992,226

1708

202994,045

4675945,260

3864

213134,342

4680264,252

6020

217424,342

4667274,248

8176

232211,323

4679082,226

1709

202994,045

4676035,260

3865

213164,342

4678614,251

6021

217424,342

4667304,248

8177

232211,323

4679172,226

1710

202996,169

4677479,824

3866

213164,342

4678704,251

6022

217424,342

4667334,248

8178

232211,323

4679262,226

1711

202997,594

4677028,827

3867

213164,342

4678734,251

6023

217424,342

4668864,249

8179

232211,323

4679292,226

1712

202999,685

4676998,900

3868

213164,342

4678824,251

6024

217424,342

4668924,249

8180

232229,289

4680162,505

1713

203001,110

4676547,903

3869

213164,342

4678884,251

6025

217424,342

4670034,249

8181

232229,289

4680192,505

1714

203004,530

4677360,116

3870

213164,342

4679004,251

6026

217424,342

4670064,249

8182

232229,289

4680222,505
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1715

203005,290

4676488,049

3871

213164,342

4679034,251

6027

217424,342

4670094,249

8183

232229,289

4680252,505

1716

203012,766

4675627,833

3872

213164,342

4679064,251

6028

217424,342

4670124,249

8184

232241,323

4677792,226

1717

203017,735

4677601,623

3873

213164,342

4679334,251

6029

217424,342

4670154,249

8185

232241,323

4677822,226

1718

203018,496

4676729,556

3874

213164,342

4679394,251

6030

217424,342

4670214,249

8186

232241,323

4677972,226

1719

203019,148

4657513,733

3875

213164,342

4679484,251

6031

217424,342

4671264,249

8187

232241,323

4678092,226

1720

203019,826

4677571,696

3876

213164,342

4679514,251

6032

217438,366

4667691,319

8188

232241,323

4678962,226

1721

203024,045

4675765,259

3877

213164,342

4679574,251

6033

217454,342

4667244,248

8189

232241,323

4678992,226

1722

203026,096

4677481,915

3878

213164,342

4679604,251

6034

217454,342

4667304,248

8190

232241,323

4679292,226

1723

203026,857

4676609,848

3879

213164,342

4679934,251

6035

217454,342

4669914,249

8191

232241,323

4679382,226

1724

203033,412

4677377,170

3880

213164,342

4680114,251

6036

217454,342

4669974,249

8192

232259,289

4680162,505

1725

203040,727

4677272,425

3881

213164,342

4680234,252

6037

217454,342

4670124,249

8193

232259,289

4680192,505

1726

203041,488

4676400,358

3882

213183,004

4679652,213

6038

217454,342

4670214,249

8194

232259,289

4680432,505

1727

203043,578

4676370,431

3883

213194,342

4678584,251

6039

217477,064

4668869,688

8195

232259,289

4680462,505

1728

203044,258

4657617,760

3884

213194,342

4678614,251

6040

217477,064

4668869,688

8196

232271,323

4677972,226

1729

203047,663

4677603,713

3885

213194,342

4679004,251

6041

217484,342

4670064,249

8197

232271,323

4678092,226

1730

203049,753

4677573,786

3886

213194,342

4679034,251

6042

217484,342

4670124,249

8198

232271,323

4678812,226

1731

203051,843

4677543,859

3887

213194,342

4679094,251

6043

217484,342

4670214,249

8199

232271,323

4678887,226

1732

203053,933

4677513,932

3888

213194,342

4679124,251

6044

217484,342

4670244,249

8200

232271,323

4678962,226

1733

203054,045

4675825,259

3889

213194,342

4679424,251

6045

217486,848

4668201,275

8201

232289,289

4680402,505

1734

203054,045

4675945,260

3890

213194,342

4679484,251

6046

217490,569

4671284,459

8202

232289,289

4680462,505

1735

203054,046

4676035,260

3891

213194,342

4679574,251

6047

217514,342

4669974,249

8203

232301,323

4678812,226

1736

203062,294

4677394,223

3892

213194,342

4679604,251

6048

217514,342

4670004,249

8204

232301,323

4678872,226

1737

203066,193

4675659,458

3893

213194,342

4679934,251

6049

217514,342

4670124,249

8205

232301,323

4679322,226

1738

203067,139

4677755,439

3894

213194,342

4679994,251

6050

217514,342

4670184,249

8206

232301,323

4679382,226

1739

203068,564

4677304,442

3895

213194,342

4680084,251

6051

217514,342

4670214,249

8207

232319,289

4680162,505

1740

203073,409

4677665,658

3896

213194,342

4680114,251

6052

217514,342

4670244,249

8208

232319,289

4680192,505

1741

203075,499

4677635,731

3897

213217,082

4679759,827

6053

217514,342

4670424,249

8209

232319,289

4680192,505

1742

203077,590

4677605,803

3898

213224,342

4678524,251

6054

217514,342

4670484,249

8210

232319,289

4680222,505

1743

203079,680

4677575,876

3899

213224,342

4678584,251

6055

217528,147

4667791,874

8211

232331,323

4678872,226

1744

203081,770

4677545,949

3900

213224,342

4678944,251

6056

217544,342

4670004,249

8212

232331,323

4678932,226

1745

203083,860

4677516,022

3901

213224,342

4679034,251

6057

217544,342

4670094,249

8213

232331,323

4679262,226

1746

203084,045

4675825,259

3902

213224,342

4679124,251

6058

217544,342

4670184,249

8214

232331,323

4679322,226

1747

203084,046

4675945,260

3903

213224,342

4679154,251

6059

217544,342

4670214,249

8215

232349,289

4680222,505

1748

203084,046

4676035,260

3904

213224,342

4679334,251

6060

217544,342

4670424,249

8216

232349,289

4680252,505

1749

203092,221

4677396,314

3905

213224,342

4679994,251

6061

217544,342

4670454,249

8217

232349,289

4680402,505

1750

203097,066

4677757,529

3906

213224,342

4680024,251

6062

217546,562

4671246,605

8218

232349,289

4680462,505

1751

203098,491

4677306,532

3907

213224,342

4680054,251

6063

217565,489

4671230,833

8219

232361,323

4678932,226

1752

203100,582

4677276,605

3908

213224,342

4680084,251

6064

217573,038

4668488,574

8220

232361,323

4679082,226

1753

203109,607

4677577,967

3909

213254,342

4678404,251

6065

217574,342

4670094,249

8221

232361,323

4679262,226

1754

203134,021

4675677,895

3910

213254,342

4678434,251

6066

217574,342

4670154,249

8222

232379,289

4680192,505

1755

203144,046

4676035,260

3911

213254,342

4678614,251

6067

217574,342

4670394,249

8223

232379,289

4680252,505

1756

203157,419

4675688,239

3912

213254,342

4678695,251

6068

217574,342

4670454,249

8224

232391,323

4679082,226

1757

203162,633

4657506,559

3913

213254,342

4678776,251

6069

217574,833

4668194,092

8225

232391,323

4679112,226

1758

203172,216

4677973,290

3914

213254,342

4678830,251

6070

217584,416

4671218,215

8226

232439,289

4680162,505

1759

203174,046

4676095,260

3915

213254,342

4678884,251

6071

217590,172

4676569,185

8227

232439,289

4680192,505

1760

203185,384

4677784,749

3916

213254,342

4678914,251

6072

217596,381

4668181,523

8228

232529,289

4680162,505

1761

203190,193

4675717,348

3917

213254,342

4678944,251

6073

217601,945

4676624,557

8229

232529,289

4680192,505

1762

203195,873

4678065,161

3918

213254,342

4679394,251

6074

217604,342

4670124,249

8230

232529,289

4680462,505

1763

203197,440

4678042,716

3919

213254,342

4679424,251

6075

217604,342

4670154,249

8231

232529,289

4680522,505

1764

203201,479

4677554,310

3920

213254,342

4679574,251

6076

217604,342

4670394,249

8232

232559,289

4680162,505

1765

203202,143

4677975,380

3921

213254,342

4679604,251

6077

217604,342

4670484,249

8233

232559,289

4680222,505

1766

203204,046

4675772,759

3922

213254,342

4679904,251

6078

217604,342

4671084,249

8234

232584,114

4680519,831

1767

203204,046

4675885,259

3923

213254,342

4679964,251

6079

217604,342

4671144,249

8235

232608,089

4680503,007

1768

203204,046

4676155,260

3924

213254,342

4680054,251

6080

217608,863

4671189,430

8236

232623,546

4680496,067

1769

203204,046

4676185,260

3925

213254,342

4680084,251

6081

217621,231

4676424,290

8237

232649,289

4680162,505

1770

203206,873

4675741,129

3926

213284,342

4678374,251

6082

217621,481

4671170,897

8238

232649,289

4680192,505

1771

203209,419

4675991,598

3927

213284,342

4678404,251

6083

217632,447

4676764,409

8239

232654,880

4680489,127

1772

203209,419

4675991,598

3928

213284,342

4678584,251

6084

217632,447

4676729,968

8240

232679,289

4680132,505
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1773

203213,259

4678246,814

3929

213284,342

4678614,251

6085

217634,342

4670124,249

8241

232679,289

4680162,505

1774

203213,380

4675930,895

3930

213284,342

4678674,251

6086

217634,342

4670724,249

8242

232679,289

4680192,505

1775

203215,914

4675920,464

3931

213284,342

4678749,251

6087

217634,342

4670784,249

8243

232679,289

4680222,505

1776

203217,083

4675885,259

3932

213284,342

4678824,251

6088

217634,342

4670874,249

8244

232686,005

4680481,136

1777

203219,529

4678157,033

3933

213284,342

4678914,251

6089

217634,342

4671084,249

8245

232718,572

4673791,232

1778

203221,926

4675777,230

3934

213284,342

4678944,251

6090

217638,689

4676791,988

8246

232718,572

4673791,232

1779

203222,537

4676047,457

3935

213284,342

4679004,251

6091

217642,996

4676819,968

8247

232720,366

4673879,116

1780

203229,719

4678011,138

3936

213284,342

4679154,251

6092

217644,863

4668704,048

8248

232754,273

4680484,573

1781

203231,406

4677556,400

3937

213284,342

4679904,251

6093

217662,447

4676879,968

8249

232799,283

4673820,826

1782

203233,638

4677955,025

3938

213284,342

4679964,251

6094

217662,447

4676819,968

8250

232801,077

4673968,795

1783

203234,046

4676185,260

3939

213284,342

4679964,251

6095

217664,342

4670334,249

8251

232812,606

4680486,183

1784

203234,046

4676215,260

3940

213284,342

4680024,251

6096

217664,342

4670604,249

8252

232829,289

4680132,505

1785

203236,631

4677481,582

3941

213314,342

4678344,251

6097

217664,342

4670724,249

8253

232829,289

4680162,505

1786

203240,521

4676099,217

3942

213314,342

4678374,251

6098

217682,016

4676246,526

8254

232849,503

4674106,899

1787

203241,476

4677842,798

3943

213314,342

4678404,251

6099

217687,957

4667808,034

8255

232860,264

4674060,266

1788

203241,856

4677406,764

3944

213314,342

4678434,251

6100

217689,935

4676206,143

8256

232875,538

4680499,432

1789

203243,186

4678248,904

3945

213314,342

4678824,251

6101

217690,150

4676205,472

8257

232878,200

4673960,724

1790

203251,547

4678129,196

3946

213314,342

4678884,251

6102

217690,518

4676203,170

8258

232914,071

4674234,242

1791

203255,727

4678069,342

3947

213314,342

4678944,251

6103

217692,292

4668869,688

8259

232919,289

4680132,505

1792

203257,633

4676131,069

3948

213314,342

4678974,251

6104

217692,447

4676999,968

8260

232919,289

4680162,505

1793

203262,474

4676139,098

3949

213314,342

4679004,251

6105

217692,447

4676939,968

8261

232979,289

4680102,505

1794

203264,046

4676140,403

3950

213314,342

4679964,251

6106

217692,447

4676879,968

8262

232979,289

4680132,505

1795

203264,046

4676155,260

3951

213314,342

4680084,251

6107

217692,447

4676819,968

8263

232991,194

4674305,985

1796

203269,693

4677438,782

3952

213344,342

4678344,251

6108

217692,447

4676729,968

8264

233039,289

4680072,505

1797

203271,784

4677408,855

3953

213344,342

4678404,251

6109

217694,342

4670274,249

8265

233039,289

4680102,505

1798

203274,539

4677799,997

3954

213344,342

4678524,251

6110

217694,342

4670334,249

8266

233039,289

4680342,505

1799

203281,933

4676155,260

3955

213344,342

4678584,251

6111

217694,342

4670484,249

8267

233039,289

4680402,505

1800

203284,989

4677650,362

3956

213344,342

4678674,251

6112

217694,342

4670874,249

8268

233069,289

4680492,505

1801

203292,305

4677545,617

3957

213344,342

4678824,251

6113

217694,342

4671054,249

8269

233069,289

4680522,505

1802

203294,046

4676164,069

3958

213344,342

4678899,251

6114

217722,074

4668283,873

8270

233089,841

4674210,029

1803

203294,046

4676215,260

3959

213344,342

4678974,251

6115

217722,447

4677059,968

8271

233099,289

4680072,505

1804

203299,621

4677440,872

3960

213344,342

4679634,251

6116

217722,447

4676999,968

8272

233099,289

4680102,505

1805

203306,118

4657517,320

3961

213404,342

4678524,251

6117

217722,447

4676909,968

8273

233099,289

4680132,505

1806

203332,967

4678255,175

3962

213404,342

4678614,251

6118

217722,447

4676842,468

8274

233099,289

4680192,505

1807

203334,393

4677804,178

3963

213404,342

4679244,251

6119

217722,447

4676819,968

8275

233099,289

4680222,505

1808

203339,238

4678165,394

3964

213404,342

4679304,251

6120

217722,447

4676729,968

8276

233099,289

4680252,505

1809

203340,663

4677714,396

3965

213404,342

4679394,251

6121

217722,447

4676549,968

8277

233099,289

4680402,505

1810

203341,990

4657721,787

3966

213404,342

4679484,251

6122

217722,447

4676339,968

8278

233099,289

4680432,505

1811

203342,906

4678255,869

3967

213434,342

4679244,251

6123

217722,447

4675949,968

8279

233102,396

4674397,457

1812

203354,580

4678226,096

3968

213434,342

4679274,251

6124

217724,342

4670154,249

8280

233129,289

4680102,505

1813

203369,165

4678167,484

3969

213434,342

4679484,251

6125

217724,342

4670604,249

8281

233129,289

4680132,505

1814

203369,211

4678189,743

3970

213434,342

4679514,251

6126

217724,342

4670964,249

8282

233129,289

4680432,505

1815

203371,255

4678137,557

3971

213434,342

4679604,251

6127

217724,342

4671054,249

8283

233129,289

4680462,505

1816

203385,579

4678138,557

3972

213434,342

4679634,251

6128

217726,016

4676022,151

8284

233159,289

4680252,505

1817

203388,349

4678148,324

3973

213464,342

4678524,251

6129

217728,119

4676660,800

8285

233159,289

4680342,505

1818

203394,140

4678139,155

3974

213464,342

4678554,251

6130

217735,808

4676657,251

8286

233159,289

4680432,505

1819

203394,140

4678139,155

3975

213464,342

4678614,251

6131

217739,589

4675889,968

8287

233159,289

4680462,505

1820

203412,130

4677172,903

3976

213464,342

4678704,251

6132

217752,447

4677089,968

8288

233159,289

4680522,505

1821

203412,130

4677082,903

3977

213464,342

4678914,251

6133

217752,447

4677059,968

8289

233159,289

4680546,563

1822

203431,668

4657495,797

3978

213464,342

4678914,251

6134

217752,447

4676969,968

8290

233170,551

4674357,102

1823

203431,668

4657854,511

3979

213464,342

4679124,251

6135

217752,447

4676909,968

8291

233189,289

4680522,505

1824

203442,130

4677412,903

3980

213464,342

4679154,251

6136

217752,447

4676549,968

8292

233189,289

4680550,975

1825

203442,130

4677364,903

3981

213464,342

4679214,251

6137

217752,447

4676339,968

8293

233204,629

4674506,864

1826

203442,130

4677202,903

3982

213464,342

4679274,251

6138

217752,447

4675844,968

8294

233219,289

4680162,505

1827

203442,130

4677112,903

3983

213494,342

4678044,251

6139

217752,447

4675889,968

8295

233219,289

4680192,505

1828

203442,130

4677082,903

3984

213494,342

4678074,251

6140

217754,342

4670154,249

8296

233219,289

4680312,505

1829

203446,016

4657768,419

3985

213494,342

4678584,251

6141

217754,342

4670214,249

8297

233219,289

4680432,505

1830

203472,130

4677142,903

3986

213494,342

4678614,251

6142

217754,342

4670484,249

8298

233249,289

4680282,505
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1831

203472,130

4677112,903

3987

213494,342

4678704,251

6143

217754,342

4670514,249

8299

233249,289

4680312,505

1832

203485,475

4657937,015

3988

213494,342

4678914,251

6144

217754,342

4670724,249

8300

233270,991

4674418,083

1833

203499,823

4657987,234

3989

213494,342

4679124,251

6145

217754,342

4670784,249

8301

233279,289

4680162,505

1834

203502,130

4677412,903

3990

213494,342

4679154,251

6146

217754,342

4670874,249

8302

233279,289

4680522,505

1835

203502,130

4677142,903

3991

213524,342

4678044,251

6147

217756,191

4667743,392

8303

233279,289

4680552,505

1836

203517,759

4657488,623

3992

213524,342

4678344,251

6148

217765,304

4675799,968

8304

233305,068

4674616,272

1837

203528,520

4657606,999

3993

213524,342

4678404,251

6149

217782,447

4677119,968

8305

233309,289

4680222,505

1838

203532,130

4677412,903

3994

213524,342

4678554,251

6150

217782,447

4677089,968

8306

233309,289

4680342,505

1839

203532,130

4677172,903

3995

213524,342

4678584,251

6151

217782,447

4677029,968

8307

233309,289

4680372,505

1840

203535,695

4657764,832

3996

213524,342

4678614,251

6152

217782,447

4676969,968

8308

233339,289

4680312,505

1841

203562,130

4677412,903

3997

213524,342

4678674,251

6153

217782,447

4675769,968

8309

233339,289

4680342,505

1842

203562,130

4677382,903

3998

213554,342

4678134,251

6154

217782,447

4675739,968

8310

233369,289

4680222,505

1843

203571,566

4657847,336

3999

213554,342

4678344,251

6155

217784,342

4670604,249

8311

233369,289

4680312,505

1844

203575,153

4658030,280

4000

213554,342

4678374,251

6156

217784,342

4670724,249

8312

233369,289

4680342,505

1845

203618,199

4658069,738

4001

213554,342

4678404,251

6157

217784,342

4670784,249

8313

233369,289

4680372,505

1846

203618,369

4677975,230

4002

213554,342

4678434,251

6158

217784,342

4670904,249

8314

233369,289

4680402,505

1847

203622,130

4677202,903

4003

213554,342

4678554,251

6159

217784,398

4675734,115

8315

233371,430

4674486,238

1848

203652,130

4677352,903

4004

213554,342

4678599,251

6160

217787,266

4676621,172

8316

233396,540

4674686,221

1849

203652,130

4677142,903

4005

213554,342

4678644,251

6161

217801,082

4677162,075

8317

233399,289

4680132,505

1850

203652,130

4677112,903

4006

213554,342

4678674,251

6162

217801,082

4677222,075

8318

233399,289

4680252,505

1851

203682,130

4677802,903

4007

213554,342

4678704,251

6163

217812,447

4677539,968

8319

233399,289

4680342,505

1852

203682,130

4677742,903

4008

213584,342

4677776,156

6164

217812,447

4677509,968

8320

233399,289

4680342,505

1853

203682,130

4677652,903

4009

213584,342

4677834,251

6165

217812,447

4677119,968

8321

233399,289

4680552,505

1854

203682,130

4677592,903

4010

213584,342

4678104,251

6166

217812,447

4677149,968

8322

233399,289

4680582,505

1855

203682,130

4677442,903

4011

213584,342

4678164,251

6167

217812,447

4677059,968

8323

233429,289

4680132,505

1856

203682,130

4677352,903

4012

213584,342

4678374,251

6168

217812,447

4677029,968

8324

233429,289

4680162,505

1857

203682,130

4677112,903

4013

213584,342

4678554,251

6169

217812,447

4676279,968

8325

233429,289

4680192,505

1858

203682,130

4677052,903

4014

213584,342

4678644,251

6170

217812,447

4676219,968

8326

233429,289

4680222,505

1859

203682,130

4676992,903

4015

213584,342

4678704,251

6171

217812,447

4675889,968

8327

233429,289

4680402,505

1860

203686,354

4657840,162

4016

213585,393

4677774,251

6172

217812,447

4675799,968

8328

233459,289

4680162,505

1861

203701,770

4678064,012

4017

213614,342

4677721,775

6173

217812,447

4675769,968

8329

233459,289

4680192,505

1862

203701,770

4678064,012

4018

213614,342

4677774,251

6174

217812,447

4675769,968

8330

233468,283

4674531,077

1863

203712,130

4677802,903

4019

213614,342

4677834,251

6175

217812,447

4675739,968

8331

233489,289

4680312,505

1864

203712,130

4677742,903

4020

213614,342

4677894,251

6176

217814,342

4670874,249

8332

233520,789

4680582,505

1865

203712,130

4677652,903

4021

213614,342

4678164,251

6177

217814,342

4670904,249

8333

233573,631

4680580,214

1866

203712,130

4677592,903

4022

213614,342

4678464,251

6178

217829,583

4675649,968

8334

233577,690

4674718,505

1867

203712,130

4677562,903

4023

213614,342

4678584,251

6179

217842,447

4676159,968

8335

233579,289

4680282,505

1868

203712,130

4677442,903

4024

213614,342

4678674,251

6180

217842,447

4675889,968

8336

233579,289

4680312,505

1869

203712,130

4677412,903

4025

213614,342

4679124,251

6181

217842,447

4675739,968

8337

233579,484

4674527,490

1870

203712,130

4676992,903

4026

213614,342

4679214,251

6182

217842,447

4675649,968

8338

233613,648

4680596,011

1871

203712,130

4676962,903

4027

213635,042

4677684,251

6183

217844,342

4670604,249

8339

233626,761

4680596,680

1872

203715,051

4658163,004

4028

213644,342

4677894,251

6184

217844,342

4670724,249

8340

233669,289

4680282,505

1873

203740,161

4657797,116

4029

213644,342

4678074,251

6185

217844,342

4670874,249

8341

233669,289

4680312,505

1874

203742,130

4677592,903

4030

213644,342

4678404,251

6186

217844,342

4670904,249

8342

233669,289

4680582,504

1875

203742,130

4677562,903

4031

213644,342

4678494,251

6187

217872,447

4677539,968

8343

233697,859

4674626,136

1876

203742,130

4677472,903

4032

213644,342

4678674,251

6188

217872,447

4677359,968

8344

233699,289

4680312,505

1877

203742,130

4677412,903

4033

213644,342

4678764,251

6189

217872,447

4677329,968

8345

233706,827

4674769,621

1878

203754,510

4658180,939

4034

213644,342

4679214,251

6190

217872,447

4677269,968

8346

233728,868

4680613,905

1879

203772,130

4677592,903

4035

213644,342

4679304,251

6191

217872,447

4677209,968

8347

233729,289

4680582,504

1880

203772,130

4677532,903

4036

213652,470

4680286,911

6192

217872,447

4677059,968

8348

233789,289

4680282,504

1881

203772,130

4677472,903

4037

213674,342

4677613,013

6193

217902,447

4677479,968

8349

233805,960

4680600,403

1882

203772,130

4677322,903

4038

213674,342

4677684,251

6194

217902,447

4677419,968

8350

233819,289

4680282,504

1883

203772,130

4677232,903

4039

213674,342

4678134,251

6195

217902,447

4677359,968

8351

233819,289

4680312,504

1884

203772,130

4676932,903

4040

213674,342

4678734,251

6196

217902,447

4677299,968

8352

233823,409

4674703,260

1885

203772,130

4676872,903

4041

213674,342

4678764,251

6197

217902,447

4677269,968

8353

233849,289

4680222,504

1886

203772,130

4676812,903

4042

213674,342

4679094,251

6198

217902,447

4675589,968

8354

233849,289

4680267,504

1887

203772,130

4676782,903

4043

213674,342

4679124,251

6199

217902,447

4675559,968

8355

233849,289

4680312,504

1888

203772,130

4676482,903

4044

213684,692

4677594,251

6200

217914,205

4668459,844

8356

233852,016

4680597,669
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1889

203772,130

4676422,903

4045

213696,319

4681464,252

6201

217932,447

4677479,968

8357

233879,009

4674855,713

1890

203783,207

4657893,969

4046

213700,155

4681524,252

6202

217932,447

4677479,968

8358

233882,764

4680595,997

1891

203790,551

4677891,829

4047

213700,155

4681524,252

6203

217932,447

4677449,968

8359

233907,706

4674740,924

1892

203797,555

4657786,355

4048

213700,155

4681524,252

6204

217932,447

4677359,968

8360

233909,289

4680222,504

1893

203802,130

4677532,903

4049

213700,155

4681524,252

6205

217932,447

4677329,968

8361

233939,289

4680282,504

1894

203802,130

4677451,903

4050

213702,982

4681556,262

6206

217932,447

4677299,968

8362

233951,664

4680607,354

1895

203802,130

4677322,903

4051

213702,982

4681556,262

6207

217932,447

4677269,968

8363

233956,582

4680237,754

1896

203802,130

4677232,903

4052

213704,342

4677564,251

6208

217932,447

4675619,968

8364

233956,582

4680237,754

1897

203802,130

4677172,903

4053

213704,342

4677594,251

6209

217932,447

4675589,968

8365

233957,478

4680191,121

1898

203802,130

4676722,903

4054

213704,342

4678494,251

6210

217940,078

4675520,104

8366

233987,072

4680047,636

1899

203802,130

4676512,903

4055

213704,342

4678704,251

6211

217962,447

4677449,968

8367

233988,866

4680144,488

1900

203802,130

4676422,903

4056

213704,342

4678704,251

6212

217962,447

4677419,968

8368

233995,143

4680093,372

1901

203802,131

4676392,903

4057

213704,342

4678734,251

6213

217962,447

4677359,968

8369

233997,396

4680606,195

1902

203829,839

4658145,068

4058

213704,342

4679304,251

6214

217962,447

4677269,968

8370

233997,834

4680005,487

1903

203832,130

4677532,903

4059

213704,342

4679724,251

6215

217962,447

4677089,968

8371

233997,834

4680261,070

1904

203832,130

4677082,903

4060

213704,342

4679784,251

6216

217962,447

4675649,968

8372

233999,289

4680282,504

1905

203832,130

4677052,903

4061

213704,342

4681419,292

6217

217966,278

4667623,085

8373

233999,289

4680312,504

1906

203832,130

4676782,903

4062

213704,342

4681419,292

6218

217971,328

4675486,838

8374

234027,427

4680118,481

1907

203832,130

4676722,903

4063

213704,342

4681464,252

6219

217975,257

4668501,143

8375

234029,289

4680312,504

1908

203832,130

4676482,903

4064

213704,342

4681524,252

6220

217991,414

4675336,557

8376

234029,289

4680342,504

1909

203832,130

4676422,903

4065

213704,342

4681644,252

6221

217992,447

4677089,968

8377

234029,289

4680402,504

1910

203833,426

4658030,280

4066

213704,342

4681644,252

6222

217992,447

4675679,968

8378

234029,289

4680432,504

1911

203862,130

4676692,903

4067

213725,864

4681243,106

6223

217992,447

4675649,968

8379

234036,395

4680194,708

1912

203862,130

4676542,903

4068

213726,631

4681291,962

6224

217998,594

4675403,385

8380

234042,673

4680025,216

1913

203862,131

4676392,903

4069

213734,342

4677504,251

6225

217999,300

4675316,476

8381

234051,641

4680071,849

1914

203862,131

4676332,903

4070

213734,342

4677564,251

6226

218005,263

4675307,105

8382

234058,366

4674773,209

1915

203892,130

4677052,903

4071

213734,342

4678074,251

6227

218022,447

4677419,968

8383

234059,289

4680432,504

1916

203892,130

4676992,903

4072

213734,342

4678134,251

6228

218022,447

4677359,968

8384

234059,289

4680462,504

1917

203892,130

4676902,903

4073

213734,342

4678434,251

6229

218022,447

4676489,968

8385

234089,289

4680432,504

1918

203892,130

4676797,903

4074

213734,342

4678524,251

6230

218022,447

4676429,968

8386

234089,289

4680462,504

1919

203892,130

4676692,903

4075

213734,342

4679064,251

6231

218022,447

4675769,968

8387

234097,824

4674907,726

1920

203892,131

4676422,903

4076

213734,342

4679094,251

6232

218022,447

4675679,968

8388

234109,792

4680611,338

1921

203892,131

4676332,903

4077

213734,342

4679304,251

6233

218052,447

4677359,968

8389

234172,041

4680603,978

1922

203901,582

4658073,325

4078

213734,342

4679364,251

6234

218052,447

4677299,968

8390

234179,289

4680432,504

1923

203905,169

4657768,419

4079

213734,342

4679694,251

6235

218052,447

4677119,968

8391

234179,289

4680492,504

1924

203922,130

4676992,903

4080

213734,342

4679724,251

6236

218052,447

4676489,968

8392

234179,289

4680522,504

1925

203922,130

4676902,903

4081

213734,342

4679784,251

6237

218052,447

4676429,968

8393

234191,090

4674925,662

1926

203933,866

4657983,647

4082

213734,342

4679934,251

6238

218052,447

4675829,968

8394

234194,677

4674758,860

1927

203943,901

4677819,190

4083

213734,342

4680234,251

6239

218052,447

4675769,968

8395

234218,728

4680604,819

1928

203958,976

4659664,218

4084

213734,342

4680294,251

6240

218070,424

4668522,691

8396

234299,289

4680522,504

1929

203969,737

4657718,200

4085

213734,342

4680474,252

6241

218082,447

4676729,968

8397

234339,956

4674868,267

1930

203978,705

4659590,682

4086

213734,342

4680624,252

6242

218082,447

4676699,968

8398

234347,130

4674719,402

1931

203980,499

4658180,939

4087

213734,342

4680684,252

6243

218082,447

4675319,968

8399

234359,289

4680582,504

1932

203984,086

4658109,197

4088

213746,341

4680853,387

6244

218083,528

4669440,436

8400

234359,289

4680606,267

1933

203987,673

4658241,921

4089

213748,177

4680987,793

6245

218109,617

4675270,254

8401

234372,240

4674767,828

1934

204000,228

4659755,690

4090

213749,051

4680998,961

6246

218112,447

4677269,968

8402

234389,289

4680492,504

1935

204005,609

4658313,663

4091

213750,255

4680775,387

6247

218112,447

4677119,968

8403

234527,800

4680528,376

1936

204007,402

4658830,210

4092

213756,497

4680346,098

6248

218112,447

4676729,968

8404

234565,497

4680162,424

1937

204007,402

4659520,733

4093

213764,342

4677234,251

6249

218112,447

4676729,968

8405

234572,671

4680282,593

1938

204012,130

4677262,903

4094

213764,342

4677354,251

6250

218112,447

4676459,968

8406

234612,130

4680130,140

1939

204012,130

4677142,903

4095

213764,342

4678074,251

6251

218112,447

4676429,968

8407

234630,065

4680608,125

1940

204019,957

4658891,191

4096

213764,342

4678134,251

6252

218112,447

4675679,968

8408

234671,317

4680402,761

1941

204021,751

4658794,339

4097

213764,342

4678194,251

6253

218112,447

4675679,968

8409

234738,576

4680869,088

1942

204032,512

4658844,558

4098

213764,342

4678434,251

6254

218112,447

4675649,968

8410

234741,266

4680149,869

1943

204039,687

4658796,132

4099

213764,342

4678464,251

6255

218112,447

4675439,968

8411

234764,583

4680279,005

1944

204040,753

4677851,474

4100

213764,342

4678524,251

6256

218112,447

4675379,968

8412

234775,344

4680402,761

1945

204042,130

4677262,903

4101

213764,342

4678584,251

6257

218112,447

4675289,968

8413

234792,383

4680797,346

1946

204042,130

4677232,903

4102

213764,342

4678644,251

6258

218142,447

4676639,968

8414

234794,177

4680948,005
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1947

204043,274

4658980,869

4103

213764,342

4678764,251

6259

218142,447

4676549,968

8415

234808,525

4681087,903

1948

204045,067

4658762,054

4104

213764,342

4678764,251

6260

218142,447

4676429,968

8416

234825,564

4680327,432

1949

204046,861

4658855,320

4105

213764,342

4678884,251

6261

218142,447

4675889,968

8417

234830,048

4680899,579

1950

204057,622

4659463,339

4106

213764,342

4679424,251

6262

218142,447

4675829,968

8418

234830,048

4680899,579

1951

204061,209

4659836,400

4107

213764,342

4679484,251

6263

218142,447

4675739,968

8419

234856,055

4680388,413

1952

204066,590

4657614,173

4108

213764,342

4679694,251

6264

218142,447

4675649,968

8420

234907,171

4681129,155

1953

204066,590

4658306,489

4109

213764,342

4679934,251

6265

218142,447

4675679,968

8421

234921,520

4680802,727

1954

204068,384

4658763,848

4110

213764,342

4679994,251

6266

218142,447

4675619,968

8422

234940,352

4680277,212

1955

204072,130

4677682,903

4111

213764,342

4680474,251

6267

218142,447

4675589,968

8423

234955,597

4680973,115

1956

204072,130

4677607,903

4112

213764,342

4681194,252

6268

218142,447

4675529,968

8424

234976,223

4679943,609

1957

204072,130

4677532,903

4113

213764,342

4681254,252

6269

218142,447

4675379,968

8425

234976,223

4679943,609

1958

204072,130

4677232,903

4114

213764,342

4681674,252

6270

218148,063

4675268,479

8426

234988,778

4680225,198

1959

204072,130

4677172,903

4115

213764,342

4681734,252

6271

218169,183

4667605,129

8427

234993,262

4681048,445

1960

204072,130

4677142,903

4116

213794,342

4678194,251

6272

218172,447

4676669,968

8428

235042,585

4680339,987

1961

204072,130

4677052,903

4117

213794,342

4678269,251

6273

218172,447

4676009,968

8429

235082,044

4680112,204

1962

204089,906

4658867,875

4118

213794,342

4678344,251

6274

218172,447

4675949,968

8430

235083,837

4679952,577

1963

204102,130

4677172,903

4119

213794,342

4678464,251

6275

218172,447

4675889,968

8431

235092,805

4680225,198

1964

204102,130

4677142,903

4120

213794,342

4678503,251

6276

218172,447

4675799,968

8432

235129,573

4681035,890

1965

204102,130

4677052,903

4121

213794,342

4678584,251

6277

218172,447

4675739,968

8433

235139,438

4680270,038

1966

204102,130

4676992,903

4122

213794,342

4678704,251

6278

218172,447

4675619,968

8434

235140,335

4681209,866

1967

204115,016

4659488,448

4123

213794,342

4678734,251

6279

218172,447

4675589,968

8435

235226,426

4680935,450

1968

204115,016

4659581,714

4124

213794,342

4679064,251

6280

218202,447

4676669,968

8436

235244,362

4681322,860

1969

204116,810

4657707,438

4125

213794,342

4679364,251

6281

218202,447

4676579,968

8437

235255,123

4680858,327

1970

204132,130

4677832,903

4126

213794,342

4679424,251

6282

218202,447

4676339,968

8438

235303,549

4681066,381

1971

204132,130

4677742,903

4127

213794,342

4679454,251

6283

218202,447

4676369,968

8439

235314,311

4680813,488

1972

204132,130

4677532,903

4128

213794,342

4679484,251

6284

218202,447

4676009,968

8440

235317,898

4681387,429

1973

204132,130

4677442,903

4129

213794,342

4679874,251

6285

218202,447

4675919,968

8441

235343,008

4681382,048

1974

204132,130

4677352,903

4130

213794,342

4679934,251

6286

218232,447

4676579,968

8442

235355,563

4681141,710

1975

204132,130

4677322,903

4131

213794,342

4679994,251

6287

218232,447

4676549,968

8443

235360,943

4680974,909

1976

204132,130

4677232,903

4132

213794,342

4680174,251

6288

218232,447

4676249,968

8444

235386,053

4681349,764

1977

204132,130

4677142,903

4133

213794,342

4680234,251

6289

218232,447

4675919,968

8445

235395,021

4681328,241

1978

204132,130

4677082,903

4134

213794,342

4680294,251

6290

218232,447

4675889,968

8446

235398,608

4680836,804

1979

204132,130

4677022,903

4135

213794,342

4680324,251

6291

218232,447

4675439,968

8447

235398,608

4680895,992

1980

204132,130

4676992,903

4136

213794,342

4680504,252

6292

218232,447

4675409,969

8448

235551,061

4681121,981

1981

204136,539

4658867,875

4137

213794,342

4681044,252

6293

218235,621

4668571,172

8449

235585,139

4681265,466

1982

204136,539

4659553,017

4138

213794,342

4681374,252

6294

218237,966

4675286,815

8450

235633,565

4681321,067

1983

204159,855

4658227,572

4139

213794,342

4681479,252

6295

218262,447

4676249,968

8451

235653,294

4681104,045

1984

204162,130

4677832,903

4140

213794,342

4681584,252

6296

218262,447

4676129,968

8452

235692,753

4681450,203

1985

204162,130

4677742,903

4141

213794,342

4681734,252

6297

218262,447

4676039,968

8453

235759,115

4681267,260

1986

204162,130

4677652,903

4142

213794,342

4681884,252

6298

218292,447

4676549,968

8454

235780,638

4681529,120

1987

204162,130

4677352,903

4143

213794,342

4682094,252

6299

218292,447

4676489,968

8455

235787,812

4681125,568

1988

204162,130

4677322,903

4144

213794,342

4682169,252

6300

218292,447

4676249,968

8456

235791,399

4681202,691

1989

204162,130

4677292,903

4145

213794,342

4682244,252

6301

218292,447

4676129,968

8457

235794,986

4681360,525

1990

204162,130

4677262,903

4146

213802,233

4682019,719

6302

218292,447

4675889,968

8458

235829,064

4681414,332

1991

204162,130

4677232,903

4147

213824,342

4678314,251

6303

218292,447

4675859,968

8459

235843,412

4681496,836

1992

204162,130

4677202,903

4148

213824,342

4678344,251

6304

218292,447

4675799,968

8460

235936,678

4680481,678

1993

204162,130

4677112,903

4149

213824,342

4678584,251

6305

218292,447

4675469,969

8461

235977,033

4680405,452

1994

204162,130

4677082,903

4150

213824,342

4678614,251

6306

218322,447

4676399,968

8462

235986,897

4680492,440

1995

204162,130

4677022,903

4151

213824,342

4678704,251

6307

218322,447

4676069,968

8463

236026,356

4676745,682

1996

204162,130

4676932,903

4152

213824,342

4678884,251

6308

218322,447

4676039,968

8464

236032,633

4680376,755

1997

204162,130

4676842,903

4153

213824,342

4679064,251

6309

218322,447

4675859,968

8465

236064,021

4680817,075

1998

204162,130

4676782,903

4154

213824,342

4679874,251

6310

218326,687

4675317,571

8466

236064,021

4680817,075

1999

204163,443

4659283,982

4155

213824,342

4681044,252

6311

218331,040

4669451,198

8467

236064,918

4680470,020

2000

204174,204

4658862,494

4156

213824,342

4681104,252

6312

218341,801

4670489,672

8468

236094,511

4676645,242

2001

204183,172

4659545,842

4157

213824,342

4681164,252

6313

218352,447

4676069,968

8469

236097,202

4680852,049

2002

204190,346

4659969,124

4158

213824,342

4681194,252

6314

218352,447

4676009,968

8470

236099,892

4680445,807

2003

204192,130

4677472,903

4159

213824,342

4681254,252

6315

218359,519

4667662,589

8471

236104,376

4680344,470

2004

204192,130

4677412,153

4160

213824,342

4681344,252

6316

218377,475

4668578,355

8472

236135,763

4680505,891
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2005

204192,130

4677351,403

4161

213824,342

4681554,252

6317

218379,919

4675347,736

8473

236138,454

4680720,222

2006

204192,130

4677292,903

4162

213824,342

4681584,252

6318

218382,447

4676399,968

8474

236141,144

4680471,814

2007

204192,130

4677202,903

4163

213824,342

4681884,252

6319

218382,447

4676369,968

8475

236146,525

4680635,028

2008

204192,130

4677112,903

4164

213824,342

4681914,252

6320

218382,447

4676009,968

8476

236148,318

4680808,107

2009

204192,130

4676752,903

4165

213854,246

4682010,751

6321

218382,447

4675979,968

8477

236159,080

4680327,432

2010

204192,130

4676662,903

4166

213854,342

4678614,251

6322

218382,447

4675769,968

8478

236179,706

4680580,324

2011

204192,130

4676572,903

4167

213854,342

4679454,251

6323

218382,447

4675499,969

8479

236192,261

4680282,592

2012

204199,314

4657868,859

4168

213854,342

4679664,251

6324

218382,447

4675469,969

8480

236220,958

4680249,411

2013

204206,488

4659714,438

4169

213854,342

4679754,251

6325

218390,228

4670608,047

8481

236245,171

4680351,645

2014

204206,488

4659893,794

4170

213854,342

4680174,251

6326

218412,447

4676399,968

8482

236255,035

4680275,418

2015

204210,075

4658867,875

4171

213854,342

4681104,252

6327

218412,447

4676369,968

8483

236334,849

4677506,153

2016

204211,869

4659300,124

4172

213854,342

4681164,252

6328

218412,447

4676339,968

8484

236342,023

4677237,119

2017

204222,130

4677652,903

4173

213854,342

4681344,252

6329

218412,447

4676309,968

8485

236349,197

4677359,081

2018

204222,130

4677562,903

4174

213854,342

4681374,252

6330

218412,447

4675919,968

8486

236385,069

4677050,588

2019

204222,130

4677472,903

4175

213854,342

4681524,252

6331

218412,447

4675769,968

8487

236428,114

4676709,810

2020

204222,130

4677442,903

4176

213854,342

4681554,252

6332

218412,447

4675709,969

8488

236449,637

4677262,229

2021

204222,130

4677397,903

4177

213854,342

4681674,252

6333

218412,447

4675559,969

8489

236449,637

4677262,229

2022

204222,130

4677352,903

4178

213854,342

4681704,252

6334

218412,447

4675499,969

8490

236460,398

4677463,108

2023

204222,130

4677262,903

4179

213854,342

4681944,252

6335

218433,743

4675370,212

8491

236467,573

4676616,545

2024

204222,130

4676752,903

4180

213871,247

4677190,464

6336

218442,447

4676399,968

8492

236471,160

4677272,990

2025

204222,130

4676662,903

4181

213884,342

4678314,251

6337

218442,447

4676369,968

8493

236528,554

4677025,478

2026

204222,130

4676572,903

4182

213884,342

4678374,251

6338

218442,447

4675979,968

8494

236535,728

4676856,883

2027

204222,130

4676542,903

4183

213884,342

4678824,251

6339

218442,447

4675919,968

8495

236546,489

4677168,963

2028

204226,217

4660037,279

4184

213884,342

4679154,251

6340

218442,447

4675709,969

8496

236596,709

4676864,057

2029

204226,217

4660037,279

4185

213884,342

4679334,251

6341

218442,447

4675649,969

8497

237038,823

4679428,855

2030

204229,805

4659961,950

4186

213884,342

4679484,251

6342

218442,447

4675589,969

8498

237053,172

4679263,847

2031

204238,772

4659671,392

4187

213884,342

4679604,251

6343

218442,447

4675559,969

8499

237132,089

4679504,185

2032

204245,947

4658195,288

4188

213884,342

4679904,251

6344

218447,504

4667773,917

8500

237207,419

4679210,040

2033

204252,130

4677562,903

4189

213884,342

4680354,251

6345

218457,447

4676339,968

8501

237225,354

4679615,386

2034

204252,130

4677502,903

4190

213884,342

4680504,251

6346

218470,938

4669774,039

8502

237300,684

4679730,174

2035

204252,130

4677442,903

4191

213884,342

4681524,252

6347

218472,447

4675649,969

8503

237304,271

4678772,410

2036

204252,130

4676602,903

4192

213884,342

4681554,252

6348

218472,447

4675589,969

8504

237307,858

4679328,416

2037

204252,130

4676542,903

4193

213884,342

4681944,252

6349

218472,643

4667887,041

8505

237336,555

4679123,949

2038

204254,914

4659249,904

4194

213884,342

4681944,252

6350

218481,699

4669591,096

8506

237340,142

4678689,906

2039

204258,502

4658871,462

4195

213884,342

4682064,252

6351

218486,384

4675396,828

8507

237361,665

4679224,389

2040

204276,437

4659312,679

4196

213884,342

4682334,252

6352

218492,395

4667969,640

8508

237365,252

4678851,327

2041

204288,992

4659144,084

4197

213890,117

4681770,862

6353

218494,221

4675568,355

8509

237397,536

4679798,330

2042

204296,166

4658145,068

4198

213914,342

4678374,251

6354

218495,674

4675468,845

8510

237433,408

4679023,510

2043

204308,721

4659226,588

4199

213914,342

4678494,251

6355

218499,859

4671985,113

8511

237447,756

4678919,483

2044

204308,721

4659886,620

4200

213914,342

4678734,251

6356

218502,447

4676369,968

8512

237454,930

4678643,274

2045

204310,515

4658008,757

4201

213914,342

4678794,251

6357

218502,447

4676339,968

8513

237476,453

4679084,491

2046

204310,515

4658864,288

4202

213914,342

4678824,251

6358

218507,115

4671764,900

8514

237497,976

4679518,534

2047

204312,130

4677862,903

4203

213914,342

4679034,251

6359

218508,416

4675704,984

8515

237512,325

4678858,502

2048

204312,130

4677823,903

4204

213914,342

4679064,251

6360

218508,785

4671550,276

8516

237513,221

4675366,430

2049

204312,130

4677742,903

4205

213914,342

4679124,251

6361

218510,351

4668668,136

8517

237532,053

4675481,218

2050

204312,130

4677562,903

4206

213914,342

4679154,251

6362

218512,732

4671493,275

8518

237532,053

4675481,218

2051

204312,130

4677502,903

4207

213914,342

4679334,251

6363

218516,416

4675667,502

8519

237602,003

4679744,523

2052

204312,130

4676632,903

4208

213914,342

4679394,251

6364

218517,404

4671699,884

8520

237602,003

4679880,834

2053

204312,130

4676602,903

4209

213914,342

4679664,251

6365

218518,677

4671825,510

8521

237619,939

4680035,080

2054

204317,689

4658684,931

4210

213914,342

4679754,251

6366

218519,872

4671472,447

8522

237640,564

4676444,363

2055

204333,831

4659793,354

4211

213914,342

4679904,251

6367

218521,206

4671628,350

8523

237654,913

4676386,969

2056

204335,625

4658814,068

4212

213914,342

4679934,251

6368

218521,428

4675759,400

8524

237678,229

4675337,733

2057

204341,006

4659181,749

4213

213914,342

4680204,251

6369

218525,509

4671864,249

8525

237686,300

4675481,218

2058

204342,130

4677892,903

4214

213914,342

4682334,252

6370

218530,670

4671670,936

8526

237801,985

4676623,719

2059

204342,130

4677862,903

4215

213928,455

4681559,221

6371

218531,948

4675797,136

8527

237812,747

4676569,912

2060

204342,130

4677742,903

4216

213928,455

4681590,832

6372

218532,144

4672451,440

8528

237812,747

4676734,920

2061

204342,130

4677712,903

4217

213940,786

4681585,452

6373

218532,447

4676339,968

8529

237827,095

4676763,617

2062

204342,130

4676662,903

4218

213944,342

4678494,251

6374

218532,447

4676309,968

8530

237863,863

4680293,354
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2063

204342,130

4676632,903

4219

213944,342

4678524,251

6375

218539,318

4671445,250

8531

237866,553

4676512,518

2064

204342,799

4658220,846

4220

213944,342

4678554,251

6376

218562,447

4676399,968

8532

237909,599

4676742,094

2065

204355,354

4658659,821

4221

213944,342

4678644,251

6377

218562,447

4676339,968

8533

237909,599

4676742,094

2066

204355,354

4658659,821

4222

213944,342

4678764,251

6378

218566,221

4671430,901

8534

237984,032

4675613,942

2067

204355,354

4659318,060

4223

213944,342

4678794,251

6379

218566,221

4671430,901

8535

238002,864

4676623,719

2068

204362,528

4659092,070

4224

213944,342

4678824,251

6380

218568,394

4675961,724

8536

238014,523

4680271,831

2069

204364,322

4658202,910

4225

213944,342

4678854,251

6381

218585,621

4676027,405

8537

238014,523

4680271,831

2070

204367,909

4658808,687

4226

213944,342

4679034,251

6382

218592,447

4676399,968

8538

238076,400

4675481,218

2071

204371,496

4658263,892

4227

213944,342

4679124,251

6383

218592,447

4676369,968

8539

238249,480

4675778,950

2072

204371,496

4658306,937

4228

213944,342

4679274,251

6384

218594,342

4671624,249

8540

238328,396

4675908,087

2073

204372,130

4677892,903

4229

213944,342

4679334,251

6385

218594,342

4671864,249

8541

238396,552

4675721,556

2074

204372,130

4677772,903

4230

213944,342

4679394,251

6386

218600,132

4668716,618

8542

238443,185

4675929,609

2075

204372,130

4677712,903

4231

213944,342

4680324,251

6387

218601,928

4668127,654

8543

238464,707

4675807,647

2076

204372,130

4677652,903

4232

213944,342

4680354,251

6388

218621,598

4670521,956

8544

238583,083

4675696,446

2077

204372,130

4677592,903

4233

213944,342

4680354,251

6389

218643,120

4670387,439

8545

238693,387

4675624,703

2078

204372,130

4677502,903

4234

213944,342

4680354,251

6390

218652,447

4676369,968

8546

238758,852

4675821,995

2079

204372,130

4677472,903

4235

213944,342

4680414,251

6391

218652,447

4676399,968

8547

238905,924

4675972,655

2080

204372,130

4677442,903

4236

213944,342

4681794,252

6392

218654,342

4671654,249

8548

238920,273

4676129,592

2081

204372,130

4676812,903

4237

213944,342

4681824,252

6393

218682,447

4676399,968

8549

238920,273

4676206,715

2082

204372,130

4676737,903

4238

213944,342

4681974,252

6394

218682,447

4676369,968

8550

238946,280

4676256,038

2083

204372,130

4676662,903

4239

213944,342

4682064,252

6395

218682,447

4676309,968

8551

238952,557

4676261,419

2084

204375,083

4658758,467

4240

213958,497

4681557,651

6396

218682,447

4676279,968

8552

238964,215

4676322,400

2085

204376,877

4659631,934

4241

213974,342

4678524,251

6397

218684,342

4671654,249

8553

238980,357

4675728,730

2086

204378,670

4658346,396

4242

213974,342

4678554,251

6398

218684,342

4671714,249

8554

239009,055

4676374,413

2087

204387,638

4659178,162

4243

213974,342

4678764,251

6399

218686,390

4672516,008

8555

239011,200

4676725,785

2088

204389,432

4658170,626

4244

213974,342

4678824,251

6400

218706,074

4668283,873

8556

239054,626

4676740,261

2089

204398,400

4659789,767

4245

213974,342

4679274,251

6401

218712,447

4676339,968

8557

239084,626

4676890,261

2090

204402,130

4677652,903

4246

213974,342

4679364,251

6402

218712,447

4676309,968

8558

239084,626

4676920,261

2091

204402,130

4677592,903

4247

213974,342

4680084,251

6403

218712,447

4676279,968

8559

239105,671

4676591,289

2092

204402,130

4677532,903

4248

213974,342

4680204,251

6404

218712,447

4676249,969

8560

239105,907

4676324,194

2093

204402,130

4677472,903

4249

213974,342

4680264,251

6405

218714,342

4671774,249

8561

239114,626

4676770,261

2094

204402,130

4677442,903

4250

213974,342

4680324,251

6406

218714,342

4671864,249

8562

239114,626

4676950,261

2095

204402,130

4677352,903

4251

213974,342

4680354,251

6407

218729,436

4672390,459

8563

239143,497

4676612,792

2096

204402,130

4677142,903

4252

213974,342

4680414,251

6408

218742,447

4676369,968

8564

239144,626

4676830,261

2097

204402,130

4677082,903

4253

213974,342

4681824,252

6409

218742,447

4676339,968

8565

239144,626

4676950,261

2098

204402,130

4676812,903

4254

213974,342

4681846,752

6410

218744,342

4671954,249

8566

239144,626

4676980,261

2099

204402,130

4676752,903

4255

213974,342

4681914,252

6411

218744,342

4671984,249

8567

239163,301

4675775,363

2100

204402,130

4676692,903

4256

213974,342

4681974,252

6412

218756,115

4670548,859

8568

239174,626

4676980,261

2101

204402,130

4676602,903

4257

213974,342

4682004,252

6413

218758,147

4668741,756

8569

239174,626

4677040,261

2102

204407,367

4658116,819

4258

213974,342

4682034,252

6414

218760,382

4676039,756

8570

239174,626

4677100,261

2103

204412,748

4659018,534

4259

213974,342

4682064,252

6415

218802,447

4676309,969

8571

239174,626

4677160,261

2104

204419,923

4660022,931

4260

213995,938

4681895,066

6416

218802,447

4676279,969

8572

239188,411

4675958,306

2105

204425,303

4658371,506

4261

213999,525

4681849,330

6417

218802,447

4676249,969

8573

239204,626

4677040,261

2106

204432,130

4677772,903

4262

214004,342

4678824,251

6418

218802,447

4676219,969

8574

239204,626

4677100,261

2107

204432,130

4677742,903

4263

214004,342

4678854,251

6419

218815,607

4668348,516

8575

239204,626

4677160,261

2108

204432,130

4677682,903

4264

214004,342

4679364,251

6420

218826,288

4671307,145

8576

239204,626

4677235,261

2109

204432,130

4677642,403

4265

214004,342

4679484,251

6421

218858,701

4668734,574

8577

239204,626

4677310,261

2110

204432,130

4677601,903

4266

214004,342

4679514,251

6422

218862,447

4676219,969

8578

239230,560

4677744,697

2111

204432,130

4677562,903

4267

214004,342

4679544,251

6423

218862,447

4676189,969

8579

239237,396

4677011,637

2112

204432,130

4677532,903

4268

214004,342

4679964,251

6424

218892,447

4676279,969

8580

239249,549

4676751,275

2113

204432,130

4677472,903

4269

214004,342

4680324,251

6425

218892,447

4676249,969

8581

239263,741

4676284,735

2114

204432,130

4677442,903

4270

214004,342

4680354,251

6426

218917,536

4671226,827

8582

239264,626

4677130,261

2115

204432,130

4677352,903

4271

214004,342

4681614,252

6427

218919,324

4676098,643

8583

239264,626

4677190,261

2116

204452,207

4658948,585

4272

214004,342

4681794,252

6428

218919,753

4668704,048

8584

239264,626

4677250,261
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№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

2117

204452,207

4659339,582

4273

214004,342

4681824,252

6429

218922,447

4676309,969

8585

239264,626

4677310,261

2118

204462,092

4677142,911

4274

214004,342

4681914,252

6430

218922,447

4676249,969

8586

239269,138

4676797,676

2119

204462,115

4677142,888

4275

214004,342

4681944,252

6431

218922,447

4676189,969

8587

239270,915

4675933,196

2120

204462,117

4677082,820

4276

214004,342

4682004,252

6432

218934,117

4668393,406

8588

239287,954

4677744,697

2121

204462,130

4677742,903

4277

214004,342

4682034,252

6433

218952,447

4676099,969

8589

239294,626

4677130,261

2122

204462,130

4677682,903

4278

214004,342

4682304,252

6434

218965,962

4670452,007

8590

239294,626

4677160,261

2123

204462,130

4677652,903

4279

214034,342

4679484,251

6435

218968,234

4668637,610

8591

239294,626

4677250,261

2124

204462,130

4677607,903

4280

214034,342

4679514,251

6436

218976,724

4671555,050

8592

239294,626

4677280,261

2125

204462,130

4677562,903

4281

214034,342

4679544,251

6437

218982,447

4676309,969

8593

239303,440

4676849,321

2126

204462,130

4677442,903

4282

214034,342

4679664,251

6438

218987,507

4676120,196

8594

239314,534

4677062,712

2127

204462,130

4677382,903

4283

214034,342

4679694,251

6439

218994,569

4676334,777

8595

239324,626

4677160,261

2128

204462,130

4677322,903

4284

214034,342

4679724,251

6440

218998,246

4671237,589

8596

239330,076

4676889,270

2129

204462,130

4676632,903

4285

214034,342

4679814,251

6441

219003,627

4671716,470

8597

239364,180

4676309,845

2130

204462,130

4676602,903

4286

214034,342

4679814,251

6442

219003,627

4671824,084

8598

239384,626

4677160,261

2131

204462,130

4676572,903

4287

214034,342

4679964,251

6443

219012,819

4671350,191

8599

239399,501

4677107,297

2132

204462,131

4676422,903

4288

214034,342

4680084,251

6444

219020,436

4676302,391

8600

239444,626

4677160,261

2133

204464,762

4659163,813

4289

214034,342

4680174,251

6445

219033,054

4676284,305

8601

239457,446

4676094,617

2134

204468,349

4658077,361

4290

214034,342

4680294,251

6446

219041,516

4672587,751

8602

239471,794

4675961,893

2135

204470,142

4658835,591

4291

214034,342

4680324,251

6447

219042,028

4672644,249

8603

239475,381

4675882,977

2136

204479,110

4658321,286

4292

214034,342

4680354,251

6448

219042,028

4672644,249

8604

239504,079

4676256,038

2137

204482,697

4658253,130

4293

214034,342

4680414,251

6449

219042,447

4676249,969

8605

239515,758

4677124,332

2138

204484,491

4659782,593

4294

214034,342

4681524,252

6450

219046,673

4671926,318

8606

239534,626

4677160,261

2139

204492,130

4677652,903

4295

214034,342

4681554,252

6451

219055,543

4672644,249

8607

239594,626

4677220,261

2140

204492,130

4677622,903

4296

214034,342

4681854,252

6452

219055,543

4672644,249

8608

239597,344

4675775,363

2141

204492,130

4677532,903

4297

214034,342

4681944,252

6453

219055,543

4672644,249

8609

239597,344

4675879,389

2142

204492,130

4677472,903

4298

214034,342

4682304,252

6454

219058,500

4676249,816

8610

239602,700

4677146,408

2143

204492,130

4677382,903

4299

214056,246

4681618,408

6455

219061,655

4676244,979

8611

239602,700

4677146,408

2144

204492,130

4677322,903

4300

214063,197

4681768,171

6456

219066,560

4672647,775

8612

239608,105

4676076,682

2145

204492,130

4676872,903

4301

214064,342

4679664,251

6457

219066,560

4672647,775

8613

239624,626

4677190,261

2146

204492,130

4676752,903

4302

214064,342

4679694,251

6458

219071,118

4676231,309

8614

239624,626

4677220,261

2147

204492,130

4676632,903

4303

214064,342

4679724,251

6459

219073,576

4671060,026

8615

239633,215

4676223,754

2148

204492,130

4676572,903

4304

214064,342

4679814,251

6460

219074,342

4672644,249

8616

239679,848

4676105,379

2149

204507,807

4658199,323

4305

214064,342

4680084,251

6461

219089,718

4671006,219

8617

239683,435

4676001,352

2150

204516,775

4659366,486

4306

214064,342

4680144,251

6462

219089,718

4671931,698

8618

239726,481

4675642,639

2151

204522,130

4677622,903

4307

214064,342

4680264,251

6463

219091,736

4672408,394

8619

239819,746

4676083,856

2152

204522,130

4677532,903

4308

214064,342

4680294,251

6464

219095,099

4670226,018

8620

239848,443

4675610,355

2153

204522,130

4677142,903

4309

214064,342

4680294,251

6465

219095,099

4671512,004

8621

239891,489

4676022,875

2154

204522,130

4676872,903

4310

214064,342

4680294,251

6466

219095,723

4668458,048

8622

239966,818

4675940,371

2155

204522,130

4676752,903

4311

214064,342

4680354,251

6467

219100,480

4670909,366

8623

240045,735

4675821,995

2156

204522,130

4676692,903

4312

214064,342

4680414,251

6468

219111,241

4670624,189

8624

240049,322

4675714,381

2945
ЗАПОВЕД № РД-402
от 9 април 2021 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и чл. 41, т. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка
с предложениe на Регионалната инспекция по
околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас, с
вх. № 05-08-50 от 7.01.2021 г. променям режима на дейности в природна забележителност
„Пясъчни дюни в м. Каваците“ в землището на
гр. Созопол, установени с точка „г“ и точка „з“
от Заповед № 2109 от 20.12.1984 г. на председателя
на Комитета за опазване на природната среда
(ДВ, бр. 3 от 1985 г.) за обявяване на природни
забележителности, както следва:

I. Точка „г“ се изменя така:
„г) влизане, преминаване или паркиране на
превозни средства, ремаркета и полуремаркета,
къмпингуване и бивакуване, разполагане на палатки, кемпери и каравани:
аа) забраната за влизане, преминаване или
паркиране на превозни средства, ремаркета и
полуремаркета, къмпингуване и бивакуване,
разполагане на палатки, кемпери и каравани не
се прилага в границите на къмпинг „Смокиня“
и къмпинг „Веселие“ извън обекти – предмет на
опазване в природната забележителност;
бб) забраната за влизане, преминаване или
паркиране на превозни средства, ремаркета и
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полуремаркета не се отнася за извършването на
разрешените по съответния ред задължителни
дейности, предоставяне на плажни услуги и
извършване на аварийно-спасителна дейност на
територията на морския плаж след съгласуване
на схема на достъпа с РИОСВ – Бургас;
вв) забраната за влизане, преминаване или
паркиране на превозни средства, ремаркета и
полуремаркета не се отнася за изключенията по
точка „з“;“.
II. Точка „з“ се изменя така:
„з) всякакво строителство и поставянето на
преместваеми обекти и съоръжения, с изключение на:
аа) поставяне на преместваеми обекти и съоръжения за извършването на разрешените по
съответния ред задължителни дейности, предоставяне на плажни услуги и извършване на аварийноспасителна дейност на територията на морския
плаж след съгласуване на схема на достъпа с
РИОСВ – Бургас, и изграждане на техническа
инфраструктура, необходима за използване на
тези обекти, извън обекти – предмет на опазване;
бб) ремонт, реконструкция и модернизация на
съществуващи сгради и съоръжения в границите
на къмпинг „Смокиня“ и къмпинг „Веселие“ извън обекти – предмет на опазване в природната
забележителност;
вв) поставяне и ремонт на преместваеми обекти
и съоръжения за обслужване и настаняване на
туристи в границите на къмпинг „Смокиня“ и
къмпинг „Веселие“ извън обекти – предмет на
опазване в природната забележителност;
гг) изграждането на подземни проводи, мрежи
и съоръжения на техническата инфраструктура
за обекти от национално значение, когато няма
друга техническа възможност или когато друго
техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.“
Границите на къмпинг „Смокиня“ и къмпинг
„Веселие“ извън обекти – предмет на опазване
в природната забележителност, са представени
с координати в координатна система БГС 2005
(кадастрална) съгласно приложението, представ
ляващо неразделна част от настоящата заповед.
Настоящата заповед е неразделна част от
Заповед № 2109 от 20.12.1984 г. на председателя
на Комитета за опазване на природната среда
(ДВ, бр. 3 от 1985 г.), която в останалата си част
остава непроменена.
На основание чл. 44 от ЗЗТ промяната по
настоящата заповед да се впише в Държавния
регистър на защитените територии при МОСВ.
Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на ЗЗТ.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Е. Димитров

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 5   

Приложение
Координати на точките на границата на къмпинг
„Смокиня“ извън обекти – предмет на опазване,
представени в координатна система БГС 2005
(кадастрална):
№

X

Y

1.

4697159.09

681518.35

2.

4697177.03

681514.93

3.

4697193.96

681511.72

4.

4697194.35

681511.64

5.

4697217.04

681507.25

6.

4697223.60

681505.97

7.

4697280.77

681495.12

8.

4697287.93

681493.77

9.

4697288.34

681493.69

10.

4697291.99

681492.98

11.

4697311.23

681489.26

12.

4697318.53

681487.82

13.

4697337.53

681484.08

14.

4697354.25

681480.86

15.

4697358.05

681480.17

16.

4697379.54

681476.18

17.

4697393.52

681473.56

18.

4697397.06

681472.89

19.

4697401.92

681471.99

20.

4697405.46

681471.38

21.

4697416.60

681469.48

22.

4697449.47

681462.80

23.

4697487.75

681455.18

24.

4697501.79

681452.45

25.

4697517.57

681449.47

26.

4697517.99

681449.38

27.

4697530.59

681446.73

28.

4697544.06

681443.92

29.

4697545.49

681443.63

30.

4697573.71

681438.05

31.

4697581.74

681436.46

32.

4697591.63

681434.50

33.

4697617.27

681429.29

34.

4697653.32

681422.10

35.

4697655.17

681421.74

36.

4697671.10

681418.57

37.

4697677.93

681417.71

38.

4697679.55

681417.51

39.

4697684.56

681460.05

40.

4697698.09

681577.74

41.

4697694.50

681577.57

42.

4697685.39

681575.54
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№

X

Y

№

X

Y

43.

4697685.4

681575.54

89.

4697248.98

681539.60

44.

4697675.1

681574.86

90.

4697243.24

681541.03

45.

4697645.2

681576.08

91.

4697239.10

681545.41

46.

4697639.1

681577.27

92.

4697230.06

681552.72

47.

4697630.7

681583.93

93.

4697219.27

681559.60

48.

4697616.1

681576.76

94.

4697211.90

681569.09

49.

4697603.4

681566.67

95.

4697208.70

681566.81

50.

4697606.7

681555.33

96.

4697196.40

681562.56

51.

4697593.2

681549.33

97.

4697190.70

681559.20

52.

4697576.5

681556.49

98.

4697183.86

681554.95

53.

4697573

681557.99

99.

4697178.70

681563.51

54.

4697567.3

681559.47

100.

4697173.85

681567.16

55.

4697550.7

681582.94

101.

4697173.38

681566.95

56.

4697543.6

681593.59

102.

4697170.72

681564.65

57.

4697534.4

681593.77

103.

4697161.71

681563.32

58.

4697525.6

681594.96

104.

4697154.38

681559.63

59.

4697507.3

681570.06

105.

4697150.70

681560.13

60.

4697501.2

681570.86

106.

4697123.74

681561.68

61.

4697499.1

681565.07

107.

4697097.41

681537.78

62.

4697471.1

681576.32

108.

4697100.60

681529.71

109.

4697129.25

681524.11

63.

4697459.3

681558

64.

4697445.4

681562.44

65.

4697440.2

681564.89

66.

4697423.6

681564.25

67.

4697401.6

681567.08

68.

4697367.2

681560.26

№

X

Y

69.

4697365.2

681559.06

1.

4696605.630

681774.302

70.

4697355.8

681559.69

2.

4696605.558

681774.323

71.

4697349.1

681560.96

3.

4696597.266

681771.150

72.

4697339.9

681562.97

4.

4696594.385

681769.898

4696595.722

681768.277

4696597.197

681766.491

Координати на точките на границата на къмпинг
„Веселие“ извън обекти – предмет на опазване,
представени в координатна система БГС 2005
(кадастрална):

73.

4697320.7

681560.82

5.

74.

4697308

681561.5

6.

75.

4697298.2

681557.69

7.

4696617.207

681745.696

76.

4697298.1

681568.49

8.

4696637.069

681725.060

77.

4697297.9

681574.09

9.

4696651.796

681709.747

4696655.723

681706.238

4696686.967

681678.270

78.

4697297.8

681577.86

10.

79.

4697294.3

681579.04

11.

80.

4697274.9

681584.42

12.

4696689.647

681676.097

81.

4697270.1

681585.55

13.

4696695.259

681671.573

82.

4697265.2

681578.81

14.

4696718.970

681652.412

83.

4697262.1

681573.98

15.

4696721.008

681651.155

84.

4697260

681561.2

16.

4696729.293

681646.037

85.

4697258.11

681549.69

17.

4696734.431

681656.191

86.

4697257.52

681542.50

18.

4696728.643

681672.341

87.

4697257.58

681535.93

19.

4696724.682

681681.056

88.

4697250.84

681538.81

20.

4696724.024

681682.507
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№

X

Y

21.

4696720.234

681697.046

22.

4696721.074

681707.754

23.

4696725.319

681724.647

24.

4696727.357

681726.731

25.

4696736.175

681733.319

26.

4696747.533

681742.998

27.

4696756.842

681747.385

28.

4696758.935

681753.491

29.

4696760.385

681757.242

30.

4696761.520

681760.253

31.

4696756.209

681765.753

32.

4696756.945

681774.985

33.

4696753.751

681777.289

34.

4696753.282

681782.407

35.

4696749.509

681782.098

36.

4696749.351

681774.588

37.

4696747.643

681766.320

38.

4696734.932

681761.553

39.

4696732.583

681761.469

40.

4696720.850

681746.998

41.

4696687.541

681745.872

42.

4696674.926

681745.611

43.

4696656.112

681745.183

44.

4696656.879

681757.151

45.

4696650.433

681761.865

46.
2985

4696605.630

681774.302

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-30
от 12 април 2021 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-56789/27.04.2020 г.,
в х . № 0 9 -5 6 9 6 6/ 2 7. 0 4 . 2 0 2 0 г. и в х . № 0 9 54284/16.04.2020 г. от СГКК – Велико Търново,
и приложените към тях документи и материали,
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5
от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри, и за отстраняване на
явна фактическа грешка одобрявам изменението
в кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) на:
I. Гр. Килифарево, EK ATTE 36837, община
Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-1867 от 12.07.2016 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 36837.36.242:
п лощ: 13 955 к в. м , н и в а , с о б с т в ено с т н а
„С.И.Г.“ – ООД, и „Евроагроинпекс“ – ЕООД;
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поземлен имот с идентификатор 36837.37.46:
площ: 499 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 36837.37.47:
площ: 6091 кв. м, нива, собственост на Община
Велико Търново;
поземлен имот с идентификатор 36837.57.267:
площ: 366 кв. м, нива, собственост на Община
Велико Търново;
поземлен имот с идентификатор 36837.57.268:
площ: 189 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Велико
Търново;
поземлен имот с идентификатор 36837.57.269:
п лощ: 42 4 8 к в. м, н и ва , с о б с т вено с т на
„С.И.Г.“ – ООД, и „Евроагроинпекс“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 36837.57.270:
площ: 324 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Велико
Търново;
поземлен имот с идентификатор 36837.57.271:
площ: 28 348 кв. м, дере, собственост на Община
Велико Търново;
поземлен имот с идентификатор 36837.57.272:
площ: 352 кв. м, дере, собственост на Община
Велико Търново;
поземлен имот с идентификатор 36837.57.273:
площ: 549 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Велико
Търново;
поземлен имот с идентификатор 36837.57.274:
площ: 3068 кв. м, нива, Кметство Килифарево;
поземлен имот с идентификатор 36837.57.275:
площ: 399 кв. м, нива, Кметство Килифарево;
поземлен имот с идентификатор 36837.57.276:
площ: 719 кв. м, нива, Кметство Килифарево;
поземлен имот с идентификатор 36837.57.277:
площ: 17 650 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 36837.113.347:
площ: 141 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Велико
Търново;
поземлен имот с идентификатор 36837.113.348:
площ: 115 кв. м, за стопански двор, собственост
на ДПФ – МЗХ;
поземлен имот с идентификатор 36837.113.349:
площ: 15 271 кв. м, за стопански двор, собственост
на ДПФ – МЗХ;
поземлен имот с идентификатор 36837.116.350:
площ: 539 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 36837.252.525:
площ: 1319 кв. м, пасище, собственост на Кметство Килифарево;
поземлен имот с идентификатор 36837.252.526:
площ: 1453 кв. м, пасище, собственост на Кметство Килифарево;
поземлен имот с идентификатор 36837.255.685:
площ: 582 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Велико
Търново.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 36837.20.138: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
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на държавата – МТС, площ преди промяната:
92 842 кв. м, площ след промяната: 96 099 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.21.10:
нива, собственост на Габриела Младенова Рашкова, площ преди промяната: 11 996 кв. м, площ
след промяната: 11 741 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.21.12:
нива, собственост на „Росагрофонд“ – ООД,
площ преди промяната: 3500 кв. м, площ след
промяната: 2241 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.21.13:
нива, собственост на Виктор Иванов Маринов,
площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след
промяната: 2217 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.21.16:
нива, собственост на Димитър Василев Петров,
площ преди промяната: 9499 кв. м, площ след
промяната: 9489 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.21.17:
нива, собственост на Дончо Калчев Андреев,
площ преди промяната: 4799 кв. м, площ след
промяната: 4436 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.21.18:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 1605 кв. м, площ след промяната: 1532 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.21.226:
дере, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 16 483 кв. м, площ след
промяната: 16 021 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.36.35:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 2465 кв. м, площ след промяната: 1995 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.36.218:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 3368 кв. м, площ след промяната: 3080 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.37.12:
нива, собственост на Иван Хаджи Цонев, площ
преди промяната: 11 998 кв. м, площ след промяната: 11 995 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.37.21:
нива, собственост на Антоанета Трифонова Стоянова, площ преди промяната: 9098 кв. м, площ
след промяната: 8879 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.37.40:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 2196 кв. м, площ след промяната: 2176 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.37.41:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 2585 кв. м, площ след промяната: 2550 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.39.8:
нива, собственост на Еленка Йорданова Цонева,
площ преди промяната: 4499 кв. м, площ след
промяната: 4337 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.39.23:
нива, собственост на Косю Дончев Яламов, площ
преди промяната: 6198 кв. м, площ след промяната: 5852 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 36837.39.38:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 2236 кв. м, площ след промяната: 2223 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.54.10:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Тодор Тодоров Бъчваров, площ преди промяната:
2100 кв. м, площ след промяната: 1952 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.54.18:
пасище, собственост на Донка Каменова Митова,
площ преди промяната: 6999 кв. м, площ след
промяната: 6811 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.54.19:
пасище, собственост на Кметство Килифарево,
площ преди промяната: 10 693 кв. м, площ след
промяната: 10 673 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.57.3:
нива, собственост на Димитър Колев Кернов,
площ преди промяната: 5799 кв. м, площ след
промяната: 3585 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.57.4:
нива, собственост на Марина Атан. Стеф. Джумалиева, площ преди промяната: 5797 кв. м, площ
след промяната: 4054 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.57.209:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 9302 кв. м, площ след
промяната: 9255 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.57.210:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 2218 кв. м, площ след промяната: 1514 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.97.336:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Велико Търново, площ преди промяната:
14 697 кв. м, площ след промяната: 14 626 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.111.1:
изоставена орна земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната:
10 132 кв. м, площ след промяната: 9890 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.111.353:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново, площ преди промяната: 9778 кв. м, площ
след промяната: 11 915 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.111.354:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 1696 кв. м, площ след промяната: 1673 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.112.21:
нива, собственост на „Серес“ – ЕАД, площ преди
промяната: 6499 кв. м, площ след промяната:
6350 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.112.23:
нива, собственост на Стефан Дончев Деветаков,
площ преди промяната: 800 кв. м, площ след
промяната: 755 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.112.203:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 683 кв. м, площ след промяната: 673 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.113.346:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
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преди промяната: 1666 кв. м, площ след промяната: 2002 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.117.319:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 1222 кв. м, площ след промяната: 549 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.118.637:
нива, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 493 кв. м, площ след
промяната: 58 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.296.7:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗХ,
площ преди промяната: 3617 кв. м, площ след
промяната: 3580 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.296.8: за
стопански двор, собственост на Димитър Тодоров
Даракчиев, площ преди промяната: 5030 кв. м,
площ след промяната: 4603 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.296.9: за
стопански двор, собственост на Димитър Тодоров
Даракчиев, площ преди промяната: 3196 кв. м,
площ след промяната: 3104 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.296.636:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 1705 кв. м, площ след
промяната: 951 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.82.174:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново, площ преди промяната: 27 897 кв. м,
площ след промяната: 29 846 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.208.838:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 7337 кв. м, площ след
промяната: 5789 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.208.843:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 147 кв. м, площ след промяната: 131 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.208.883:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Велико Търново, площ преди промяната:
12 267 кв. м, площ след промяната: 12 222 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.209.849:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 3728 кв. м, площ след
промяната: 3388 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.84.566: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата – МТС, площ преди промяната:
99 523 кв. м, площ след промяната: 104 410 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.251.14:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 8237 кв. м, площ след
промяната: 8016 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.252.3:
нива, собственост на Тодор Михайлов Денчев,
площ преди промяната: 600 кв. м, площ след
промяната: 521 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.252.4:
нива, собственост на Денчо Денчев Райков, площ
преди промяната: 499 кв. м, площ след промяната: 470 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.252.5:
нива, собственост на Георги Манев Стоянов,
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площ преди промяната: 300 кв. м, площ след
промяната: 283 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.252.6:
нива, собственост на Георги Цанев Баевски,
площ преди промяната: 1500 кв. м, площ след
промяната: 1287 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.252.7:
нива, собственост на Рашко Григоров Рашков,
площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след
промяната: 852 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.252.8:
нива, собственост на Стефанка Ангелова Митева,
Донка Ангелова Байчева и Николай Ангелов Ангелов, площ преди промяната: 3200 кв. м, площ
след промяната: 3051 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.252.14:
деградирала орна земя, собственост на Кметство
Килифарево, площ преди промяната: 1075 кв. м,
площ след промяната: 664 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.254.5:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 2235 кв. м, площ след
промяната: 2108 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.254.9:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Велико Търново, площ преди промяната:
3735 кв. м, площ след промяната: 3720 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.254.688:
водно течение, река, собственост на държавата – МООС, площ преди промяната: 4396 кв. м,
площ след промяната: 4429 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.255.558:
водно течение, река, собственост на държавата – МООС, площ преди промяната: 8186 кв. м,
площ след промяната: 7523 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.255.684:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 1547 кв. м, площ след промяната: 869 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.286.23:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Благомир Иванов Бояновски и Румяна Иванова Бояновска-Марева, площ преди промяната:
2500 кв. м, площ след промяната: 2477 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.286.24:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Никола Иванов Димов, площ преди промяната: 2501 кв. м, площ след промяната: 2391 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36837.286.25:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
24 491 кв. м, площ след промяната: 24 017 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 36837.36.33:
п лощ: 21 89 7 к в. м , н и в а , с о б с т в ено с т н а
„С.И.Г.“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 36837.37.45:
площ: 7212 кв. м, нива, собственост на Община
Велико Търново;
поземлен имот с идентификатор 36837.57.18:
площ: 11 230 кв. м, нива, собственост на Кметство Килифарево;
поземлен имот с идентификатор 36837.57.211:
площ: 29 847 кв. м, дере, собственост на Община
Велико Търново;
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поземлен имот с идентификатор 36837.113.345:
площ: 15 581 кв. м, за стопански двор, собственост
на ДПФ – МЗХ;
поземлен имот с идентификатор 36837.252.13:
площ: 4919 кв. м, пасище, собственост на Кметство Килифарево.
II. С. Ялово, EKATTE 87360, община Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-778
от 28.11.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 87360.11.3:
дере, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 19 526 кв. м, площ след
промяната: 19 472 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87360.12.6:
пасище, собственост на „Сортови семена – Вардим“ – ЕАД, площ преди промяната: 24 424 кв. м,
площ след промяната: 24 422 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87360.12.8:
изоставена орна земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 5521 кв. м,
площ след промяната: 5486 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87360.12.10:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 34 087 кв. м, площ след
промяната: 33 832 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87360.12.37:
сипей, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 2062 кв. м, площ след
промяната: 1934 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87360.12.38:
сипей, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 5465 кв. м, площ след
промяната: 5271 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87360.12.39:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 1897 кв. м, площ след промяната: 1888 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87360.12.40:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново, площ преди промяната: 20 461 кв. м,
площ след промяната: 21 431 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87360.13.10:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 3911 кв. м, площ след
промяната: 3802 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87360.13.17:
дере, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 9687 кв. м, площ след
промяната: 9839 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87360.13.18:
дере, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 9807 кв. м, площ след
промяната: 9473 кв. м.
III. С. Райковци, EK ATTE 61861, община
Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18687 от 13.11.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 61861.251.224:
площ: 153 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост.
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2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 61861.19.1:
нива, собственост на Колю Атанасов Петров,
площ преди промяната: 1755 кв. м, площ след
промяната: 1736 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.19.237:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 1107 кв. м, площ след промяната: 1099 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.19.239:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново, площ преди промяната: 1654 кв. м, площ
след промяната: 2385 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.20.1:
нива, собственост на Станьо Петров Недялков,
площ преди промяната: 1610 кв. м, площ след
промяната: 1296 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.26.1:
пасище, собственост на Колю Атанасов Петров,
площ преди промяната: 12 088 кв. м, площ след
промяната: 11 977 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.26.221:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 3298 кв. м, площ след промяната: 3289 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.26.222:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 33 523 кв. м, площ след
промяната: 30 339 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.26.223:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново, площ преди промяната: 1099 кв. м, площ
след промяната: 5406 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.240.2:
нива, собственост на Пенчо Маринов Дачев,
площ преди промяната: 3499 кв. м, площ след
промяната: 3457 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.240.7:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 1742 кв. м, площ след промяната: 1711 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.242.1:
изоставена орна земя, собственост на Община
Велико Търново, площ преди промяната: 840 кв. м,
площ след промяната: 835 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.242.243:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 3140 кв. м, площ след промяната: 3117 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.243.1:
нива, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 4299 кв. м, площ след
промяната: 3617 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.243.2:
нива, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 231 кв. м, площ след
промяната: 282 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.243.3:
нива, собственост на Драган и Васил Иванов
Петров, площ преди промяната: 8776 кв. м, площ
след промяната: 8071 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 61861.243.223:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново, площ преди промяната: 827 кв. м, площ
след промяната: 2368 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.243.241:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 1024 кв. м, площ след промяната: 992 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.251.1:
нива, собственост на Станьо Бонев Христов,
площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след
промяната: 1957 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.251.2:
нива, собственост на Драган и Васил Иванов
Петров, площ преди промяната: 6994 кв. м, площ
след промяната: 6829 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.251.3:
нива, собственост на Дончо Петров Недялков,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2668 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.251.4:
нива, собственост на Петър Недялков Петров,
площ преди промяната: 3301 кв. м, площ след
промяната: 3267 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.251.223:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново, площ преди промяната: 551 кв. м, площ
след промяната: 783 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.267.475:
водно течение, река, собственост на МЗХ – ХМС,
площ преди промяната: 984 кв. м, площ след
промяната: 983 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.267.480:
дере, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 1488 кв. м, площ след
промяната: 1481 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.267.481:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Велико Търново, площ преди промяната:
7419 кв. м, площ след промяната: 7299 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.269.29:
нива, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 214 кв. м, площ след
промяната: 164 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.269.50:
нива, собственост на Цаню Драгнев Цанев, площ
преди промяната: 700 кв. м, площ след промяната: 572 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.269.514:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново, площ преди промяната: 695 кв. м, площ
след промяната: 429 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.284.1:
изоставена орна земя, собственост на Кольо
Ганчев Стоев, площ преди промяната: 5499 кв. м,
площ след промяната: 5287 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.284.2:
изоставено трайно насаждение, собственост на
Община Велико Търново, площ преди промяната:
17 716 кв. м, площ след промяната: 16 199 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.285.2:
пасище, собственост на Косю Мирчев Павлев,
площ преди промяната: 2390 кв. м, площ след
промяната: 2246 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.285.3:
пасище, собственост на Ангел Павлов Михов,
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площ преди промяната: 1998 кв. м, площ след
промяната: 1729 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.285.4:
пасище, собственост на Миньо Дончев Минев,
площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след
промяната: 889 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.285.6:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново, площ
преди промяната: 276 кв. м, площ след промяната: 265 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.307.1:
пасище, собственост на Христо Мирчев Павлов,
площ преди промяната: 2822 кв. м, площ след
промяната: 2350 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.407.13:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на ДАГ – ДЛС, площ преди промяната: 2512 кв. м,
площ след промяната: 2115 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.407.15:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на ДАГ – ДЛС, площ преди промяната:
32 782 кв. м, площ след промяната: 27 374 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.407.17:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на ДАГ – ДЛС, площ преди промяната: 8533 кв. м,
площ след промяната: 7838 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.407.163:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Велико Търново, площ преди промяната:
1096 кв. м, площ след промяната: 993 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.407.200:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Велико Търново, площ преди промяната:
4591 кв. м, площ след промяната: 4268 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.407.223:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново, площ преди промяната: 2316 кв. м, площ
след промяната: 15 887 кв. м, за местен път;
поземлен имот с идентификатор 61861.408.3:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на ДАГ – ДЛС, площ преди промяната:
89 309 кв. м, площ след промяната: 89 066 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.408.4:
иглолистна гора, собственост на ДАГ – ДЛС,
площ преди промяната: 3828 кв. м, площ след
промяната: 3452 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61861.408.5:
иглолистна гора, собственост на ДАГ – ДЛС,
площ преди промяната: 9510 кв. м, площ след
промяната: 8341 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 61861.284.223:
площ: 820 кв. м, за местен път, собственост на
Община Велико Търново;
поземлен имот с идентификатор 61861.285.223:
площ: 393 кв. м, за местен път, собственост на
Община Велико Търново;
поземлен имот с идентификатор 61861.407.224:
площ: 779 кв. м, за местен път, собственост на
Община Велико Търново;
поземлен имот с идентификатор 61861.408.223:
площ: 836 кв. м, за местен път, собственост на
Община Велико Търново.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
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С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

2872

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 135
от 27 април 2021 г.
На основание чл. 25 от ЗБНБ Българската
народна банка пуска в обращение считано от
21.06.2021 г. сребърна възпоменателна монета
„100 години Национална музикална академия“
със следното описание:
Технически параметри:
емисия – 2021 г.;
номинална стойност – 10 лв.;
метал – сребро, проба 999/1000;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 23,33 г;
диаметър – 38,61 мм;
гурт – гладък;
тираж – 3000 бр.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата са изобразени следните елементи: в средата – емблемата
на БНБ с годината „1879“ върху лентата; в полукръг горе – надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА
БАНКА“; отдолу – годината на емисията „2021“,
номиналната стойност „10 ЛЕВА“, а под тях – венец от стилизирани лаврови клонки.
На обратната страна на монетата: в средата – петолиние с ключ сол във вид на стилизирана птичка и вляво от него надпис „100
години“; околовръст – надпис „НАЦИОНАЛНА
МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ“ и две стилизирани
лаврови клонки.
Автори на художествения проект са Стоян
Дечев и Мартин Йорданов.
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Управител:
Д. Радев

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 558
от 29 април 2021 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 във връзка
с ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 503 от
25.02.2021 г. (ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Общинският
съвет – Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 11 200 лв., в която не е
включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Незастроен
поземлен имот с идентификатор № 10447.512.102
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по КККР на гр. Вeлико Търново, за който е
отреден УПИ III от кв. 170-А по ПУП – ПР на
гр. Велико Търново, Гаров район“ – собственост
на Община Велико Търново.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 1100 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14,30 ч.;
място на търга – стая № 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация се получава след
представяне в ОбАП на документ за извършено
плащане – стая № 419 в сградата на Община
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на
деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 3360 лв. Депозитът
се внася по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614
01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до 16 ч.
на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена заедно
с дължимия ДДС и сключването на договор за
продажба да се извърши в 30-дневен срок от
датата на заповедта за определяне на купувач.
Дължимата сума заедно с начисления ДДС и
представляваща разликата между договорената
цена и внесения депозит да се заплати в български
левове по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614
00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават
в стая № 419 в сградата на Община Велико
Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, като в случай че
този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича
в последния работен ден, предхождащ датата на
търга.
9. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
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11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на настоящото решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.
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Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 559
от 29 април 2021 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 във връзка
с ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 502 от
25.02.2021 г. (ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Общинският
съвет – Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 20 200 лв., в която не
е включена стойността на дължимия ДДС, за
продажба на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Застроен
УПИ VII – „за производствени нужди“, от кв. 39
по плана на с. Ново село, заедно с построена в
него сграда – ракиджийница“ – собственост на
Община Велико Търново. Сделката се облата
частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 2000 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая № 419 в сградата на Община Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация се получава след
представяне в ОбАП на документ за извършено
плащане – стая № 419 в сградата на Община
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на
деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 6060 лв. Депозитът
се внася по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614
01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до 16 ч.
на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена заедно
с дължимия ДДС и сключването на договор за
продажба да се извърши в 30-дневен срок от
датата на заповедта за определяне на купувач.
Дължимата сума заедно с начисления ДДС и
представляваща разликата между договорената

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 3   

цена и внесения депозит да се заплати в български
левове по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614
00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават
в стая № 419 в сградата на Община Велико
Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, като в случай че
този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича
в последния работен ден, предхождащ датата на
търга.
9. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на настоящото решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.
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Председател:
В. Спирдонов

ОБЩИНА ИХТИМАН
РЕШЕНИЕ № 240
от 27 април 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 от ЗПСК и чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 1, т. 1,
чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 1 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – Ихтиман, реши:
1. Открива процедура по приватизация на
100 броя дяла, собственост на Община Ихтиман, ЕИК 000776299, представляващи 100 % от
дяловия капитал на „Хлебни изделия“ – ЕООД,
ЕИК 832048228.
2. Определя начин на приватизация: публичен
търг с явно наддаване.
3. Определя начална тръжна цена от 290 000 лв.
без вкл. ДДС.
4. Определя стъпка на наддаване в размер
1 % или 2900 лв. без вкл. ДДС.
5. Определя депозит за участие в публичния
търг с явно наддаване, внесен на името на съответния кандидат, в размер 5 % или 14 500 лв.
без вкл. ДДС, с краен срок за внасяне 16 ч. на
27.05.2021 г.
6. Тръжната документация може да бъде закупена от общинската администрация – Ихтиман, на
адрес: гр. Ихтиман, ул. Цар Освободител № 123,
за цена в размер 20 лв. с вкл. ДДС.
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7. Тръжната документация може да бъде закупена в срок до 27.05.2021 г., 16 ч.
8. Предложения за участие в търга могат да
се подават в срок до 27.05.2021 г., 16 ч.
9. Публичният търг с явно наддаване за приватизация на 100 броя дяла, собственост на Община
Ихтиман, ЕИК 000776299, представляващи 100 %
от дяловия капитал на „Хлебни изделия“ – ЕООД,
ЕИК 832048228, ще се проведе на адрес: гр. Ихтиман, ул. Цар Освободител № 123, на 28.05.2021 г.
(петък) с начален час 9,30 ч.
10. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на публичен търг с явно наддаване
за приватизация на 100 броя дяла, собственост
на Община Ихтиман, ЕИК 000776299, представляващи 100 % от дяловия капитал на „Хлебни
изделия“ – ЕООД, ЕИК 832048228.
11. Възлага на кмета на община Ихтиман да
определи комисия за провеждане на публичния
търг с явно наддаване в състав от трима членове,
поне един от които е правоспособен юрист, да
определи нейния председател и членове, включително резервни членове.
12. Възлага на кмета на община Ихтиман
да изготви всички необходими документи по
провеждането на търг с явно наддаване, както
и да сключи договор с определения за спечелил
кандидат, с предложения проект на договор за
приватизация.
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Председател:
Н. Начев

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 80
от 28 април 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 5, 6, 8 и 9 от Наредбата
за търговете и конкурсите, приета с ПМС № 213
от 25.09.2003 г., и Решение № 212 от 29.10.2020 г.,
взето с протокол № 13 на Общинския съвет – Пазарджик, Общинският съвет – Пазарджик, реши:
1. Приема приложените към предложението на
кмета на община Пазарджик: анализ на правното
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищни
имоти, невключени в имуществото на общински
търговски дружества, които се използват за стопански цели, представляващи производствен и
складов комплекс, а именно:
поземлен имот с идентификатор 32010.501.1292
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Ивайло, одобрени със Заповед № РД-18-245 от
13.07.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК,
последното изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри, засягащо поземления
имот, е със Заповед № 18-9196 от 30.09.2020 г. на
началника на СГКК – Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, площ: 8540 кв. м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг вид производ-
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ствен, складов обект, предходен идентификатор:
32010.501.696, номер по преходен план: 5010696,
квартал: 36, парцел V – производствена и складова
дейност, съгласно скица № 15-938423-12.10.2020 г.,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 5835/13.10.2020 г., вписан в дв. вх. рег. № 6716
от 19.10.2020 г., акт № 16, том 24, при Агенцията
по вписванията – Пазарджик, ведно със:
сграда с идентификатор 32010.501.1292.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-245 от 13.07.2020 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата, е със
Заповед № 18-9196 от 30.09.2020 г. на началника
на СГКК – Пазарджик, сградата е разположена
в поземлен имот с идентификатор 32010.501.1292,
застроена площ 1179 кв. м, брой етажи: 1, брой
самостоятелни обекти в сградата: няма данни,
предназначение: складова база, склад, скица
№ 15-938429-12.10.2020 г.;
поземлен имот с идентификатор 32010.501.1291
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Ивайло, одобрени със Заповед № РД-18-245 от
13.07.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК,
последното изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри, засягащо поземления
имот, е със Заповед № 18-9196 от 30.09.2020 г.
на началника на СГКК – Пазарджик, адрес на
поземления имот: с. Ивайло, площ 2250 кв. м,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид
производствен, складов обект, предходен идентификатор: 32010.501.696, номер по преходен план:
501.696, квартал: 36, парцел IV – производствена
и складова дейност, съгласно скица № 15-93842112.10.2020 г., актуван с акт за частна общинска
собственост № 5834/13.10.2020 г., вписан в дв. вх.
рег. № 6746 от 19.10.2020 г., акт № 37, том 24, в
Агенцията по вписванията –Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 32010.501.1290
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Ивайло, одобрени със Заповед № РД-18-245 от
13.07.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК,
последното изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри, засягащо поземления
имот, е със Заповед № 18-9196 от 30.09.2020 г.
на началника на СГКК – Пазарджик, адрес на
поземления имот: с. Ивайло, площ: 4148 кв. м,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид
производствен, складов обект, предходен идентификатор: 32010.501.696, номер по преходен план:
5010696, квартал: 36, парцел І – производствена
и складова дейност, съгласно скица № 15-93842612.10.2020 г., актуван с акт за частна общинска
собственост № 5833/13.10.2020 г., вписан в дв. вх.
рег. № 6717 от 19.10.2020 г., акт № 17, том 24, при
Агенцията по вписванията – Пазарджик.
2. Дава съгласие да се продадат чрез публичен
търг с явно наддаване описаните в т. 1 общински
нежилищни имоти.
2.1. Обект на търга – общински нежилищни
имоти, невключени в имуществото на общински
търговски дружества, които се използват за стопански цели, представляващи производствен и
складов комплекс, а именно:
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поземлен имот с идентификатор 32010.501.1292
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Ивайло, одобрени със Заповед № РД-18-245 от
13.07.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК,
последното изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри, засягащо поземления
имот, е със Заповед № 18-9196 от 30.09.2020 г. на
началника на СГКК – Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, площ: 8540 кв. м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор:
32010.501.696, номер по преходен план: 5010696,
квартал: 36, парцел V – производствена и складова
дейност, съгласно скица № 15-938423-12.10.2020 г.,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 5835/13.10.2020 г., вписан в дв. вх. рег. № 6716
от 19.10.2020 г., акт № 16, том 24, при Агенцията
по вписванията – Пазарджик, ведно със:
сграда с идентификатор 32010.501.1292.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-245 от 13.07.2020 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата, е със
Заповед № 18-9196 от 30.09.2020 г. на началника
на СГКК – Пазарджик, сградата е разположена
в поземлен имот с идентификатор 32010.501.1292,
застроена площ 1179 кв. м, брой етажи: 1, брой
самостоятелни обекти в сградата: няма данни,
предназначение: складова база, склад, скица
№ 15-938429-12.10.2020 г.;
поземлен имот с идентификатор 32010.501.1291
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Ивайло, одобрени със Заповед № РД-18-245 от
13.07.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК,
последното изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри, засягащо поземления
имот, е със Заповед № 18-9196 от 30.09.2020 г.
на началника на СГКК – Пазарджик, адрес на
поземления имот: с. Ивайло, площ 2250 кв. м,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид
производствен, складов обект, предходен идентификатор: 32010.501.696, номер по преходен план:
501.696, квартал: 36, парцел IV – производствена
и складова дейност, съгласно скица № 15-93842112.10.2020 г., актуван с акт за частна общинска
собственост № 5834/13.10.2020 г., вписан в дв. вх.
рег. № 6746 от 19.10.2020 г., акт № 37, том 24, в
Агенцията по вписванията –Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 32010.501.1290
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Ивайло, одобрени със Заповед № РД-18-245 от
13.07.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК,
последното изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри, засягащо поземления
имот, е със Заповед № 18-9196 от 30.09.2020 г.
на началника на СГКК – Пазарджик, адрес на
поземления имот: с. Ивайло, площ: 4148 кв. м,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид
производствен, складов обект, предходен идентификатор: 32010.501.696, номер по преходен план:
5010696, квартал: 36, парцел І – производствена
и складова дейност, съгласно скица № 15-93842612.10.2020 г., актуван с акт за частна общинска
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собственост № 5833/13.10.2020 г., вписан в дв. вх.
рег. № 6717 от 19.10.2020 г., акт № 17, том 24, при
Агенцията по вписванията – Пазарджик.
2.2. Начална тръжна цена: 651 350 лв. без ДДС.
2.3. Стъпка на наддаване: 6513,50 лв., представляваща 1 на сто от началната тръжна цена.
2.4. Размер на депозита и краен срок на внасянето му: размерът на депозита е 586 215 лв.,
която сума следва да бъде постъпила в банковата
сметка, посочена в тръжната документация, в
срок до 17 ч. на 32-рия ден включително от датата на обнародването на настоящото решение
в „Държавен вестник“. Ако последният ден от
срока е неприсъствен, срокът изтича в първия
следващ присъствен ден.
2.5. Място на закупуване на тръжната документация и цената є: тръжната документация
(включваща и информационния меморандум)
се закупува на гише „Ксерокс“ в Центъра за
информация и услуги на гражданите, намиращ
се в партерния етаж на сградата на общинската
администрация – Пазарджик, в гр. Пазарджик,
бул. България № 2. Цената на тръжната документация е 500 лв.
2.6. Срокът за закупуване на тръжната документация: до 17 ч. на 15-ия ден от датата на
обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е
неприсъствен, срокът изтича в първия следващ
присъствен ден.
2.7. Срокът за подаване на предложения за
участие в търга: до 17 ч. на 32-рия ден включително от датата на обнародването на настоящото
решение в „Държавен вестник“. Ако последният
ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в
първия следващ присъствен ден. Предложенията се подават в деловодството на Общинския
съвет – Пазарджик, намиращо се в сградата на
Община Пазарджик в гр. Пазарджик, бул. България № 2, на ет. 13.
2.8. Срокът за оглед на недвижимите имоти,
обект на тази приватизация: до 17 ч. на 32-рия
ден включително от датата на обнародването на
настоящото решение в „Държавен вестник“. Ако
последният ден от срока е неприсъствен, срокът
изтича в първия следващ присъствен ден.
2.9. Място, ден и начален час на провеждане на
търга: търгът ще се проведе в „Заседателна зала“,
намираща се на ет. 2 в сградата на общинската
администрация – Пазарджик, в гр. Пазарджик,
на бул. България № 2, с начален час 11 ч., на 35ия ден от датата на обнародване на настоящото
решение в „Държавен вестник“. Ако този ден е
неприсъствен, търгът ще се проведе на първия
следващ присъствен ден.
2.10. Предварителни квалификационни изиск
вания към участниците в търга: няма.
2.11. В публичния търг с явно наддаване могат
да участват при равни условия всички физически
и юридически лица, с изключение на:
– дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица по чл. 3, т. 9 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с пре-
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ференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици,
включително чрез пряко и/или косвено участие;
– физическите и юридическите лица, членовете
на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона
за информация относно необслужвани кредити,
освен ако са погасили задълженията си;
– лицата с непогасени парични задължения
към Община Пазарджик и публични задължения
по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
В случай че участниците са търговци по смисъла на Търговския закон или юридически лица,
които не са търговци по смисъла на Търговския
закон, допълнително изискване е да не са в
производство по ликвидация, да не са обявени
в несъстоятелност и да не са в производство по
несъстоятелност.
2.12. Собствеността върху обекта, предмет на
приватизацията, се прехвърля след заплащане
на достигнатата на търга цена и подписване на
приватизационния договор.
3. Утвърждава тръжната документация – приложение № 1.
4. Определя комисия за организирането и
провеждането на търга в състав от седем членове,
както следва: председател: Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС; членове: 1. Анна Николова – юрисконсулт в дирекция ПО; 2. Теменушка
Иванова – началник-отдел „УОС“; 3. Надежда
Дончева – гл. експерт в дирекция „БОС“; 4.
Иванка Вълкова – гл. експерт в дирекция „БОС“;
5. Румен Димитров – общински съветник; 6.
Иван Панайотов – общински съветник; резервни
членове: 1. Пламенка Виячева – началник-отдел
в дирекция ПО; 2. Даниела Щерева – началникотдел „Финансово-стопански“. Определя възнаг
раждение за всеки член на комисията по 200 лв.

2914

Председател:
Х. Харалампиев

10. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията съобщава,
че е издал Заповед № РС-34 от 29.04.2021 г. за
допълване на Разрешение за строеж № РС-46 от
27.08.2010 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството (ДВ, бр. 77 от 2010 г.),
издадено на Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ за
обект: „Възстановяване на диспечерска централизация на гари, съоръжени с МРЦ, в участък
„София – Карлово“, гари Кремиковци, Столник и
Пирдоп“, от строеж: „Увеличаване на пропускателната способност чрез подобряване параметрите на
железния път и увеличаване проектните скорости
на жп линията „София – Карлово – Зимница“,
ЛОТ 1 „София – Карлово“, подобект: „Рехабилитация на съоръженията на осигурителната техника
и телекомуникационната мрежа в жп участък
„София – Карлово“. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред ВАС в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ.
2987
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18. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 150, ал. 3
от ЗУТ обявява, че със Заповед № РД-02-15-46
от 7.05.2021 г. са одобрени части на комплексен
проект за инвестиционна инициатива за обект:
„Изграждане на съоръжения за отвеждане на
високите води на р. Хаяз при ГКПП „Капитан
Андреево“, с местоположение област Хасково, община Свиленград, с. Капитан Андреево, местност
Саксон Алча, поземлени имоти с идентификатори
36110.33.29 и 36110.33.578, както следва: изменение
на подробен устройствен план, в частта на плансхема за канализация и инвестиционен проект,
фаза „Работен проект“, и е издадено Разрешение
за строеж № РС-39 от 7.05.2021 г. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта за одобряване
частите на комплексния проект за инвестиционна
инициатива и разрешението за строеж подлежат
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
3018
835. – Медицинският университет – София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност доцент – 3
места в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.2. Дентална медицина, по научна специалност
„Протетична дентална медицина“ за нуждите на
Катедра „Протетична дентална медицина“, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в деканата на
Факултета по дентална медицина, София, ул. Св.
Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и
от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
2933
79. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
специалност „Хематология“ – един за сектор „Хематология“ на катедра „Нефрология, хематология
и гастроентерология“, за нуждите на Клиниката
по хематология на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД,
Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
Медицинск и я у ниверситет – Плевен, ул. К л.
Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар,
стая 139, тел. 064/884-172.
2931
80. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност
„Съдебна медицина“ – един за сектор „Съдебна
медицина и деонтология“ на катедра „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология“, ФОЗ,
за нуждите на Отделението по съдебна медицина
и деонтология към УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД,
Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
Медицинск и я у ниверситет – Плевен, ул. К л.
Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар,
стая 139, тел. 064/884-172.
2932
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643. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурси за академичните
длъжности: професор по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) за нуждите на филиала в
гр. Смолян – един, със срок 2 месеца; област на
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска
литература – Българска литература след Първата
световна война) – един, със срок 2 месеца; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика (Икономика и управление – Информационни системи и технологии) – един, със
срок 2 месеца; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки (Микробиология) – един, със срок 3 месеца; област на висше образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани системи за обработка на информация и
управление) – един, със срок 3 месеца; област на
висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.3. Музикално и танцово изкуство
(Музикознание и музикално изкуство – Джаз
хармония) – един, със срок 3 месеца; доцент по:
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението
по химия) – двама, със срок 2 месеца; област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по… (Методика на обучението по
физика) – един, със срок 2 месеца; област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата
(Културна антропология – Нематериално културно наследство и културни политики) – един, със
срок 3 месеца; област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Специална
психология) – един, със срок 2 месеца; област
на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.3. Политически науки (Избори и избирателни
системи) – един, със срок 2 месеца; област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика (Поли т и ческа икономи я – Макроикономика, Макроикономически анализ и
политики) – един, със срок 2 месеца; област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика (Световно стопанство и международни
икономически отношения – Международни финанси) – един, със срок 2 месеца; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.5.
Математика (Математически анализ) – един, със
срок 2 месеца; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Теория на електронните вериги и електронна
схемотехника) – един, със срок 2 месеца; главен
асистент по: област на висше образование 1.
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Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието
и дидактика) – един, със срок 2 месеца; област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по... (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка) – двама,
със срок 2 месеца; област на висше образование
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Германски езици: английски
език – Фонетика на английския език) – един, със
срок 2 месеца; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1.
Филология (Съвременен италиански език – лингвокултурология) – един, със срок 2 месеца; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.2.
Психология (Педагогическа и възрастова психология) – един, със срок 2 месеца; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.6. Право
(Гражданско и семейно право) – един, със срок
2 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.8. Икономика (Икономика и управление – Бизнес информатика и икономическо
моделиране) – един, със срок 2 месеца; област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.2. Химически науки (Органична химия) – един,
със срок 2 месеца; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки (Анатомия на човека) – един, със срок 2
месеца; област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално
направление 4.3. Биологически науки (Ботаника) – един, със срок 3 месеца; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки (Клетъчна биология) – един,
със срок 3 месеца; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки (Информатика) – трима, със
срок 2 месеца; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Теоретична електротехника) – един, със срок 3
месеца; област на висше образование 5. Техничес
ки науки, професионално направление 5.11. Био
технологии (Микробни биотехнологии) – един,
със срок 2 месеца от датата на обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
ректората, ул. Цар Асен № 24, стая № 120, тел.
032/261 408.
2981
351. – Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ обявява конкурс за професор
по област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.2. История
и археология (Средновековна българска археология) – един, със срок за подаване на документи 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректорската канцелария
на ШУ, Шумен, ул. Университетска № 115, корпус
1, каб. 107. За информация: тел.: 054/830 495, в.
321, GSM: 0899 901943.
2930
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2. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпил проект
за ПУП – парцеларен план за линеен обект на
техническата инфраструктура – кабел НН за
външно ел. захранване за ППС № 4212 на „Теленор България“ – ЕАД, в ПИ 02508.90.718, м.
Момчил, гр. Балчик, община Балчик, област
Добрич. Справка и допълнителна информация:
стая № 004 в сградата на Община Балчик. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация.
2964
3. – Община Девин на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че с Решение № 67 от 1.04.2021 г.
на Общинския съвет – Девин, е одобрен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за обект „Изграждане на нов горски автомобилен
път „Клисе Кидик – Лисичево“, намиращ се на
територията на ТП „ДЛС – Извора“ – гр. Девин, община Девин, област Смолян. Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ чрез кмета на Община Девин пред
Административния съд – Смолян, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
2955
3. – Община Златица съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
за изработен проект на план-схема за проводи
и съоръжения за трасе на газопровод за обект:
„Довеждащ външен газопровод от националната
газопреносна система до газорегулаторен пункт на
„Аурубис България“ – АД“ в землищните граници
на гр. Златица, ЕКАТТЕ 31044, община Златица,
област София, като част от Комплексен проект
за инвестиционна инициатива (КПИИ) за линеен
обект на техническата инфраструктура по реда на
чл. 150, ал. 6 от ЗУТ. План-схемата е разработена
за частта от трасето на газопровода, което преминава в урбанизираната територия на гр. Златица.
Тази част от газопровода навлиза в урбанизираната територия на гр. Златица при поземлен
имот с идентификатор 31044.504.616, преминава
през републикански път І-6 (София – Бургас),
продължава по ул. Вежен с о.т. 272-273-274-680
и след о.т. 254 излиза от строителните граници
на града. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по
чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за
план-схемата за проводи и съоръжения за трасе на
газопровода в общинската администрация – Златица. Проектите се намират в общинската администрация – Златица, ет. 3, стая 306, дирекция
„Специализирана администрация“.
2979
55. – Община Кюстендил на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че с протокол № РД-18-71(2) от
14.04.2021 г. на комисията, назначена със Заповед
№ ДС-20-74 от 22.04.2021 г. на областния управител на област Кюстендил, са приети помощен
план и план на новообразуваните имоти по § 4
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от ПЗРЗСПЗЗ за имоти с номера 48355.226.4,
48355.226.5 и 48355.226.6 в землището на с. Вратца,
община Кюстендил. На основание чл. 28б, ал. 5
от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по помощния план, плана
на новообразуваните имоти и придружаващата ги
документация до кмета на община Кюстендил.
Плановете и придружаващата ги документация
са изложени за разглеждане от заинтересованите
лица в сградата на общината, ет. 1, стая № 19.
2908
56. – Община Кюстендил на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че с протокол № РД-18-70(2) от
14.04.2021 г. на комисията, назначена със Заповед
№ РД-22-224 от 29.09.2020 г. на областния управител на област Кюстендил, са приети помощен
план и план на новообразуваните имоти по § 4
от ПЗРЗСПЗЗ за имоти с номера 16026.15.1103 и
16026.15.1104 в местност Полетински дол в землището на с. Горановци, община Кюстендил. На
основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
помощния план, плана на новообразуваните имоти
и придружаващата ги документация до кмета на
община Кюстендил. Плановете и придружаващата
ги документация са изложени за разглеждане от
заинтересованите лица в сградата на общината,
ет. 1, стая № 19.
2907
7. – Община Кюстендил на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че са изработени проекти за ПУП – ПП
за осигуряване на техническа инфраструктура
(изграждане на ел. захранване и питеен водопровод) за ПИ 04796.2.74 извън границите на урбанизираната територия: 1. определяне на трасе и
прилежащия сервитут за изграждане на подземен
ел. кабел HH за захранване на ПИ 04796.2.74, м.
Средобърдина, от КККР на землището на с. Богослов, община Кюстендил, започващо от ТП
„Богослов 2“ в УПИ XIV-278, кв. 33 по плана на
с. Богослов, и достига до имота, собственост на
възложителя, през утвърденото със Заповед № 02
от 11.07.2018 г. на кмета на община Кюстендил
право на преминаване през ПИ 04796.2.59; дължината на трасето извън населеното място е 63
м; 2. определяне на трасе и прилежащия сервитут за изграждане на водопровод за захранване
на ПИ 04796.2.74, м. Средобърдина, от КККР на
землището на с. Богослов, община Кюстендил,
започващо от съществуващо сградно водопроводно
отклонение за УПИ XIV-278, кв. 33 по плана на
с. Богослов, и достига до имота, собственост на
възложителя, през утвърденото със Заповед № 02
от 11.07.2018 г. на кмета на община Кюстендил
право на преминаване през ПИ 04796.2.59; дължината на трасето извън населеното място е 63
м. Проектите се намират в сградата на Община
Кюстендил, ет. 1, стая № 19, и може да бъдат
разгледани от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
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тересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2954
9. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на захранващи ел. кабели средно напрежение
20 kV до БКТП 1000 kVA 20/0.4 kV в имот с
идентификатор 63427.107.76 в м. Гарван бюлюк,
землище на гр. Русе, през имоти с идентификатори:
63427.169.842, 63427.159.632 и 63427.159.676 с НТП
„За второстепенна улица“ – общинска публична
собственост; 63427.106.34 и 63427.97.10 с НТП „За
местен път“ – общинска публична собственост;
63427.106.28 и 63427.159.623 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ – общинска
публична собственост; 63427.106.27 с НТП „За
исторически паметник, историческо място“ – общинска публична собственост; 63427.106.33 и
63427.159.677 с НТП „За път от републиканската
пътна мрежа“ – държавна публична собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2963
242а. – Община Своге на основание чл. 150,
ал. 8 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава одобрените
части на комплексен проект за инвестиционна
инициатива за обект: „Укрепване свлачищен
участък с. Желен, местност Езерище, с № SFO
43.29163-01 – участък 3 и участък 4“ („Свлачищен
участък в с. Желен, м. Езерище, с идентификационен № SFO 43.29163-01“), както следва: с Решение № 357 от протокол № 24 от 27.04.2021 г. на
Общинския съвет – Своге, са одобрени проекти
за подробен устройствен план: парцеларен план
за линеен обект на техническата инфраструктура за изграждане на геозащитни съоръжения
(участък 3) в обхват на имоти: общински имот
с идентификатор 29163.54.110 в м. Драганово
бърдо, с начин на трайно предназначение на
територията: територия на транспорта, и начин
на трайно ползване: за местен път; общински
имот с идентификатор 29163.54.210 в м. Драганово бърдо, с начин на трайно предназначение на
територията: територия на транспорта, и начин
на трайно ползване: за местен път, и имот с
идентификатор 29163.157.25, с начин на трайно
предназначение на територията: горска, и начин
на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на ДАГ – ДГС „Своге“,
всички по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Желен, община Своге; парцеларен
план за линеен обект на техническата инфраструктура за изграждане на геозащитни съоръжения
(участък 4) в обхват на имоти: общински имот
с идентификатор 29163.54.110 в м. Драганово
бърдо, с начин на трайно предназначение на
територията: територия на транспорта, и начин
на трайно ползване: за местен път; общински
имот с идентификатор 29163.157.301, с начин на
трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване: пасище и имот
с идентификатор 29163.157.25, с начин на трайно
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предназначение на територията: горска, и начин
на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на ДАГ – ДГС „Своге“, всички
по КККР на с. Желен, община Своге, Софийска
област; съгласуван и одобрен технически инвестиционен проект на 27.04.2021 г. и издадено
Разрешение за строеж № 18 от 27.04.2021 г. от
главния архитект на Община Своге за обект:
„Укрепване свлачищен участък с. Желен, м. Езерище, с № SFO 43.29163-01 – участък 3 и участък
4“ („Свлачищен участък в с. Желен, м. Езерище,
с идентификационен № SFO 43.29163-01“), община
Своге, Софийска област. Преписката се намира в
дирекция „Устройство и развитие на територията“
при Община Своге и справки по нея могат да се
правят всеки работен ден от седмицата. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересуваните
лица може да обжалват комплексния проект за
инвестиционна инициатива чрез Община Своге
пред Административния съд – София област, в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на настоящото съобщение.
2982
242. – Община Своге на основание чл. 150,
ал. 8 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава одобрените
части на комплексен проект за инвестиционна
инициатива за обект: „Укрепване свлачище на
път SFO 3611 (ІІ-16 Своге – Томпсън) – Лесков
дол при км 4+150, в землището на с. Лесков дол,
с № SFO 43.43390-05“ („Свлачищен участък на
път SFO 3611 (II-16 Своге – Томпсън) – Лесков
дол при км 4+150, в землището на с. Лесков
дол, мах. Кокелини бабки, с идентификационен
№ SFO 43.43390-05“), както следва: с Решение
№ 358 от протокол № 24 от 27.04.2021 г. на Общинския съвет – Своге, е одобрен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за линеен обект на техническата инфраструктура
за изграждане на геозащитни съоръжения в обхват на части от имоти, общинска собственост,
а именно: имот с идентификатор 43390.157.59, с
трайно предназначение на територията: територия
на транспорта, и начин на трайно ползване: за
друг поземлен имот за движение на транспорта,
и имот с идентификатор 43390.157.156, с трайно
предназначение на територията: територия на
транспорта, и начин на трайно ползване: за друг
поземлен имот за движение на транспорта, и
двата по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Лесков дол, община Своге, Софийска област; съгласуван и одобрен технически
инвестиционен проект на 27.04.2021 г. и издадено
Разрешение за строеж № 19 от 27.04.2021 г. от
главния архитект на Община Своге за обект:
„Укрепване свлачище на път SFO 3611 (II-16
Своге – Томпсън) – Лесков дол при км 4+150, в
землището на с. Лесков дол, с № SFO 43.4339005“ („Свлачищен участък на път SFO 3611 (ІІ-16
Своге – Томпсън) – Лесков дол при км 4+150 в
землището на с. Лесков дол, мах. Кокелини бабки,
с идентификационен № SFO 43.43390-05“), община
Своге, Софийска област. Преписката се намира в
дирекция „Устройство и развитие на територията“
при Община Своге и справки по нея могат да се
правят всеки работен ден от седмицата. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересуваните
лица може да обжалват комплексния проект за
инвестиционна инициатива чрез Община Своге
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пред Административния съд – София област, в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на настоящото съобщение.
2983
3. – Община Шумен на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 399 от
29.04.2021 г. на Общинския съвет – Шумен, е одобрен проект за изменение на подробен устройствен
план – план за регулация по чл. 110, ал. 1, т. 2
от ЗУТ в обхват кв. 6, УПИ VI-164, УПИ VІІ-107
и УПИ VIII-165 от кв. 29 по плана на с. Васил
Друмев и част от проектна улична отсечка между
о.т. 209, 112, 117, 36 и 37. С проекта са поставени вътрешните регулационни линии на УПИ
VI-164 и УПИ VIII-165 от кв. 29 в съответствие
със съществуващите граници на поземлените
имоти – имоти с идентификатори 10176.501.253,
10176.501.254 и 10176.501.252 по кадастралната
карта на с. Васил Друмев, и са обединени кв. 6
и 29 в нов кв. 6, като са преномерирани УПИ от
бившия кв. 29 със следващи номера в кв. 6. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен до
Административния съд – Шумен.
2977
4. – Община Шумен на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 397 от
29.04.2021 г. на Общинския съвет – Шумен, е одобрен проект за изменение на подробен устройствен
план – план за регулация по чл. 110, ал. 1, т. 2 от
ЗУТ за части от кв. 643а, 643б, 643в, 643г и 644
по плана на гр. Шумен. Променена е уличната
регулация на части от кв. 643а, 643б, 643в, 643г и
644 по плана на гр. Шумен във връзка с изграждане на част от ул. Асен Златаров от о.т. 9431 до
о.т. 9984 в кв. 643 по плана на гр. Шумен. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен до
Административния съд – Шумен.
2978
7. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура за обект:
„Газопроводно отклонение извън границите на
урбанизираната територия на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора – за захранване на
ПИ с ид. № 81414.172.384“, преминаващо през
поземлени имоти с идентификатори: 81414.142.190,
81414.142.767 по кадастралната карта на гр. Чирпан, област Стара Загора. Документацията по
изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая № 4, ет. 1 в сградата на Община
Чирпан. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта
могат да бъдат подавани до общинската админис
трация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2988
88. – Община с. Гърмен, област Благоевград,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите, че с Решение № 246, протокол
№ 11 от 11.11.2020 г. е одобрен ПУП (подробен
устройствен план) – парцеларен план на трасе на
път за достъп до поземлен имот с идентификатор
18366.20.51, м. Решманица, по одобрената със За-
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повед № 18-299 от 13.05.2019 г. на изпълнителния
директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на землище с. Гърмен, община
Гърмен, област Благоевград, преминаващ през
поземлен имот с идентификатор 18366.22.362 – селскостопански път на Община Гърмен. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Гърмен до
Административния съд – Благоевград.
2980
Административният съд – Бургас, VІ състав,
на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от сдружение „Национална
асоциация за обществена защита“ със седалище
и адрес на управление София, кв. Банишора,
ул. Странджа № 140, вх. 3, представлявана от
Валери Даскалов, с което се обжалва Заповед
№ РД-01-46 от 23.03.2021 г. на директора на
РЗИ – Бургас, за въвеждане на допълнителни
временни противоепидемични мерки на територията на област Бургас в частта относно т. 6 – не
се допускат на обществени места за времето от
20,00 ч. до 6,00 ч. лица под 18-годишна възраст
без придружител (родител, настойник, попечител
или друго лице, полагащо грижи за малолетния/
непълнолетния), с искане за прогласяване на
нищожност. По подадената жалба е образувано
адм. д. № 700/2021 г.
2968
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от сдружение „Черноморски изгрев“ със седалище и адрес на управление
Варна, ж.к. Южна промишлена зона „Родопа“,
представлявано от Емил Милев, против Заповед
№ РД-62 от 23.02.2021 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури. По оспорването е образувано адм.
д. № 605/2021 г.
2969
Административният съд – Варна, ХVІІІ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от А дминистративнопроцесуални я
кодекс съобщава, че е пост ъпила жалба от
Фондация „Върховенство на закона“ – София,
срещу чл. 1а от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
им у щество (НРП У РОИ), приета с Решение
№ 1125-10 по протокол № 23 от 18.09.2013 г. на
Общинския съвет – Варна. По оспорването е
образувано адм. д. № 675/2021 г. по описа на
Административния съд – Варна, ХVІІІ състав,
насрочено за 24.06.2021 г. от 11 ч.
2926
Административният съд – Пазарджик, ХІ
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпила жалба на Фондация
„Върховенство на закона“, ЕИК 205988920, със седалище и адрес на управление София, р-н „Красно
село“, ул. Дамян Груев № 29, ет. 2, представлявана
от Юлия Петрова Ненчева, подадена чрез адв.
Иван Янков – управител, против чл. 4, ал. 5 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в Община
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Пещера, приета от Общинския съвет – Пещера.
По жалбата е образувано адм. д. № 391/2021 г. по
описа на Административния съд – Пазарджик.
2928
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 от Административно
процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила
жалба от Камелия Любомирова Върбанова против
Заповед № РД-11-1284 от 8.12.2020 г. на инж. Иван
Досев – член на Управителния съвет на Агенция
„Пътна инфраструктура“, по която е образувано
адм. д. № 1013/2021 г. по описа на Административния съд – София-град, V тричленен състав,
насрочено за 21.05.2021 г. от 14 ч.
2924
А дминистративният съд – София област,
пети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. д. № 298/2021 г. по описа на съда по жалба
на Фондация „Върховенство на закона“ с ЕИК
205988920 срещу чл. 4, ал. 1 и 2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на Общинския съвет –
Ботевград. Делото е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 2.06.2021 г. от 10 ч.
2970
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 18, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от Фондация „Върховенство
на закона“, с която са оспорени разпоредбите
на чл. 4, ал. 1 – 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти
и вещи, общинска собственост на Общинския
съвет – Гурково, по което е образувано адм. д.
№ 207/2021 г. по описа на Административния
съд – Стара Загора, насрочено за 10.06.2021 г.
от 11,30 ч.
2925
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК във връзка с
чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпила жалба
от Фондация „Върховенство на закона“, ЕИК
205988920, срещу чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Никола
Козлево на Общинския съвет – Никола Козлево.
Въз основа на протеста е образувано адм. дело
№ 109/2021 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 15.06.2021 г. от 9,30 ч.
2996
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК във връзка с
чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпила жалба
от Фондация „Върховенство на закона“, ЕИК
205988920, срещу чл. 65 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет – Хитрино.
Въз основа на протеста е образувано адм. дело
№ 107/2021 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 7.06.2021 г. от 10 ч.
2997
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, по гр.д. № 3303/2020 г. призовава ответницата
Светлина Славова Калоянова в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ да се
яви в канцеларията на Окръжния съд – Варна,
гражданско отделение, за да получи преписи от
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исковата молба и приложенията към нея по гр.д.
№ 3303/2020 г. по описа на Окръжния съд – Варна.
2993
Асеновградският районен съд, ІІ гр. състав, у ведом ява Ян Дейвид Флейшман (I A N
FLEISCMAN), роден на 15.12.1989 г., гражданин
на САЩ, и посочен по делото адрес: САЩ, 1300
Biscayne Blvd Floor 2, MIAMI FLORIDA, 33132
USA, като ответник по гр.д. № 1512/2019 г. На
ІІ гр. с., образувано по предявен иск от Рената Ангелова Доралиева с адрес: Асеновград,
ул. Илинден № 60, с правно основание чл. 49,
ал. 1 от СК, за отговор по реда на чл. 131 от
ГПК. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ може да подаде отговор на
исковата молба, който задължително трябва да
съдържа: посочване на съда, номера на делото,
името и адреса, както и законния представител
или пълномощник, становище по допустимостта
и основателността на иска и обстоятелствата, на
които се основава искът, възраженията срещу
иска и обстоятелствата, на които те се основават, подпис на лицето, което подава отговора. В
отговора трябва да бъдат посочени доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще
се доказват с тях, както и да бъдат представени
всички писмени доказателства, с които разполага.
Ответникът да посочи съдебен адрес в страната,
в противен случай делото ще се разгледа при
условията на чл. 50, ал. 2 от ГПК.
2994
Санданският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Масуд Парвеж Мазумдер,
роден на 31.12.1992 г., кипърски гражданин, с
неизвестен адрес, да се яви в канцеларията на
Районния съд – гр. Сандански, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея
по гр.д. № 169/2021 г. по описа на съда, заведено
от Радостина Василева Илиева от гр. Сандански,
с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа
в указания срок, съдът ще му назначи особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2929
Старозагорският районен съд, VІІІ граждански
състав, съобщава на ответника Али Полат, роден
на 5.10.1962 г. в Република Турция, за заведеното
гр.д. № 214/2021 г. по описа на Старозагорския
районен съд от ищеца „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, гр. Стара Загора, иск за
обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение, като му указва, че книжата
са оставени в канцеларията на съда и могат да
бъдат получени оттам в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“, както и
че ако в този срок не се яви в съда да получи
същите, делото ще бъде разгледано при условията
на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2971
Хасковският районен съд уведомява Константинос Христос Бурекас, роден на 8.08.1957 г.,
гражданин на Република Гърция, ответник по
гр.д. № 556 по описа на Районния съд – Хасково,
за 2021 г. с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК,
да се яви в съда в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
за получаването на съобщението с приложените
книжа. Ако не се яви, за да получи съобщението
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с книжата в указания срок, те ще се приложат
към делото и ще се считат за редовно връчени.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48 от ГПК.
2995
Софийският градски съд, І гр. отделение,
22-ри състав, на основание чл. 76, а л. 1 от
ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр. д.
№ 11076/2020 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу Станислав Тодоров
Серафимов, ЕГН 7109021802, постоянен адрес:
София, ул. Св. Климент Охридски № 8, вх. А,
ет. 1, ап. 3, и от „Симекс 2012“ – ЕООД, ЕИК
200790450, със седалище и адрес на управление:
София, ул. Лавеле № 32, ет. 2, кантора 18, представлявано от едноличния собственик на капитала Станислав Тодоров Серафимов, описано,
както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Станислав Тодоров
Серафимов, ЕГН 7109021802, с цена на иска 163 380 лв.:
– сумата в размер 5000 лв. от продажбата на
дружествените дялове на „Веси Строй“ – ЕООД,
ЕИК 120600765;
– сумата в размер 135 200 лв. от прехвърлянето на 1352 бр. обикновени поименни акции,
представляващи 100 % от капитала на „ЕОН
Ентъртейнмънт“ – ЕАД, ЕИК 201070726;
– сумата в размер 6200 лв. от продажбата
на дру жествените д ялове на „Дрийм Бил д71“ – ЕООД, ЕИК 120562948;
– сумата в размер 2400 лв. от продажбата
на дружествените дялове на „БГ Хидрострой
2005“ – ЕООД, ЕИК 201910365;
– сумата в размер 3900 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждения недвижим
имот № 057017;
– сумата в размер 4900 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждените недвижими
имоти № 101022 и № 106017;
– сумата в размер 1100 лв., представляваща
пазарната стойност на от ч у ж дени я товарен
автомобил, марка „Ивеко“, модел „35.10“, peг.
№ СВ2315АМ;
– сумата в размер 4680 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждения лек автомобил,
марка „Опел“, модел „Вектра“, peг. № СВ6612ВВ.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Станислав Тодоров Серафимов, ЕГН 7109021802, с цена на иска 9688 лв.:
– сумата в размер 2 лв., представляваща равностойността на два дружествени дяла, формиращи 100 % от капитала на „2015 СМД“ – ЕООД,
ЕИК 202650034;
– сумата в размер 2 лв., представляваща равностойността на два дружествени дяла, формиращи 100 % от капитала на „Стела Стор“ – ЕООД,
ЕИК 202044015;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на 100 дружествени дяла, формиращи 100 % от капитала на „Нари“ – ЕООД,
ЕИК 130203281;

ВЕСТНИК

БРОЙ 40

– сумата в размер 2 лв., представляваща равностойността на два дружествени дяла, формиращи 100 % от капитала на „Едомайт“ – ЕООД,
ЕИК 204419706;
– су мата в размер 2 лв., представл яваща
ра внос т ойнос т та на два д ру жес т вени д я ла,
формиращи 100 % от капитала на „Агроком
Строй“ – ЕООД, ЕИК 203666597;
– лек автомобил, марка „Пежо“, модел „406“, рег.
№ СВ8529ВА, с рама VF38ERGXE80256148, с пазарна стойност към настоящия момент – 1980 лв.;
– лек автомобил, марка „Волво“, модел „В70“
рег. № СВ2877АХ, с рама YV1LW56C3X2540571,
двигател 1460818, с пазарна стойност към настоящия момент – 2700 лв.
На основание чл. 151, пр. 1 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Станислав
Тодоров Серафимов, ЕГН 7109021802, с цена на иска
2 316 683,14 лв.:
– сумата в размер 100 000 лв., представляваща
предоставен заем на Емил Стефанов и „Алекзандер енд Марк“ – ЕООД, през 2014 г.;
– сумата в общ размер 8876,50 лв., представляваща вноска на каса по разплащателна сметка
IBAN BG73 RZBB 9155 1071 9113 23 в лв., открита
в „Райфайзен банк“ – ЕАД, с титуляр Станислав
Серафимов;
– сумата в общ размер 18 212 лв., представляваща вноска от трети лица по разплащателна
сметка IBAN BG73 RZBB 9155 1071 9113 23 в лв.,
открита в „Райфайзен банк“ – ЕАД, с титуляр
Станислав Серафимов;
– сумата в общ размер 7,48 лв., представляваща
вноска на каса по разплащателна сметка IBAN
BG29 RZBB 9155 1071 9113 39 в лв., открита в
„Райфайзен банк“ – ЕАД, с титуляр Станислав
Серафимов;
– сумата в общ размер 24 253,60 лв., представляваща вноска от трето лице по спестовен
влог IBAN BG22 UNCR 7000 4520 4968 82 в лв.,
открит в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр
Станислав Серафимов;
– сумата в общ размер 1818,05 лв., представляваща вноска на каса по спестовен влог в щатски
долари IBAN BG74 UNCR 7000 4520 0824 35,
открит в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр
Станислав Серафимов;
– сумата в общ размер 18 453,97 лв., представляваща вноска от трето лице по разплащателна
сметка в лв. IBAN BG48 BPBI 7940 1078 7531 01,
открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр
Станислав Серафимов;
– сумата в общ размер 18 800 лв., представляваща вноска от трети лица по разплащателна
сметка в лв. IBAN BG66 FINV 9150 1004 1478 85,
открита в „Първа Инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Станислав Серафимов;
– сумата в общ размер 20 300 лв., представляваща вноска по разплащателна сметка в лв. IBAN
BG27 STSA 9300 0024 0848 01, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Станислав Серафимов;
– сумата в размер 100 лв., представляваща
вноска от Станислав Серафимов по разплащателна сметка в лв. IBAN BG64 DEMI 9240 1000
1326 50, открита в „Търговка банка Д“ – АД, с
титуляр „Веси Строй“ – ЕООД;
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– сумата в размер 50 лв., представляваща
вноска от Станислав Серафимов по разплащателна сметка IBAN BG36 PIRB 8085 1606 1228 43
в лв., открита в „Банка Пиреос България“ – АД,
с титуляр „Едомайт“ – ЕООД;
– сумата в размер 100 лв., представляваща
вноска от Станислав Серафимов по разплащателна
сметка в левове IBAN BG40 TEXI 9545 1005 0176
00, открита в „Тексим Банк“ – АД, с титуляр
„2015 СМД“ – ЕООД;
– сумата в размер 126 500 лв., представляваща изтеглени суми от разплащателна сметка
в лв. IBAN BG40 TEXI 9545 1005 0176 00, открита в „Тексим Банк“ – АД, с титуляр „2015
СМД“ – ЕООД, от пълномощника на проверяваното лице, действащ от името и за сметка на
Станислав Серафимов;
– сумата в размер 1 045 288,55 лв., представляваща вноска по разплащателна сметка в евро IBAN
BG22 TEXI 9545 1405 0176 00, открита в „Тексим
Банк“ – АД, с титуляр „2015 СМД“ – ЕООД, от
Станислав Серафимов чрез пълномощника му,
действащ от името и за сметка на последния;
– сумата в размер 60 лв., представляваща
вноска от Станислав Серафимов по разплащателна сметка в лв. IBAN BG74 DEMI 9240 1000
2058 99, открита в „Търговска банка Д“ – АД, с
титуляр „2015 СМД“ – ЕООД;
– сумата в размер 529 810,90 лв., изтеглена от
Станислав Серафимов от разплащателна сметка
в лв. IBAN BG74 DEMI 9240 1000 2058 99, открита в „Търговска банка Д“ – АД, с титуляр „2015
СМД“ – ЕООД;
– сумата в размер 159 251,80 лв., представляваща вноска по разплащателна сметка в левове
IBAN BG53 IABG 8118 1000 2243 01, открита в
„Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр
„2015 СМД“ – ЕООД, от Станислав Серафимов
чрез пълномощника му, действащ от името и за
сметка на последния;
– сумата в размер 119 012,35 лв., представляваща вноска от Станислав Серафимов по
разплащателна сметка в евро IBAN BG35 IABG
8118 1400 2243 01, открита в „Интернешънъл Асет
Банк“ – АД, с титуляр „2015 СМД“ – ЕООД;
– сумата в размер 125 787,94 лв., представляваща вноска по разплащателна сметка в евро
IBAN BG35 LABG 8118 1400 2243 01, открита
в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр
„2015 СМД“ – ЕООД, от Станислав Серафимов
чрез пълномощника му, действащ от името и за
сметка на последния.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от „Симекс 2012“ – ЕООД, ЕИК
200790450, с цена на иска 2 лв.:
– су мата в размер 2 лв., представл яваща
ра внос т ой нос т та на д ва д ру жес т вен и д я ла,
формиращи 100 % от капитала на „КИ-ВИНЮ-2010“ – ЕООД, ЕИК 201264115.
В едномесечен срок от датата на обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да предявят своите претенции
върху имуществото, до което се отнася искането.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 26.10.2021 г. – 11,00 ч.
2989
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
31. – Изпълнителни ят съвет на Политическа партия „Средна европейска класа“ на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 2 от
устава на партията с решение от 10.04.2021 г.
свиква по собствена инициатива Националното събрание на Политическа партия „Средна
европейска класа“ на 19.06.2021 г. в 11 ч. на
адрес: гр. Средец, туристически комплекс „Божура“, местност Божура, при следния дневен
ред: 1. гласуване на постъпилите искания от
членове на Изпълнителния съвет; 2. промяна
в състава на Изпълнителния съвет; 3. промяна
в състава на Контролния съвет; 4. промени в
текстове на устава на ПП „Средна европейска
класа“; 5. обсъждане на бъдещето развитие на
ПП „Средна европейска класа“; 6. разни. При
непостигане на кворум един час след определеното Национално събрание ще се проведе при
същия дневен ред.
3016
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на Бъ лгарско
Актюерско Дружество – София, на основание
ч л. 26 о т ЗЮЛНЦ свик ва о т чет но изборно
общо събрание на 24.06.2021 г. в 17 ч. в София,
ул. Акад. Георги Бончев, бл. 8, зала № 278, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
и прекратяване на членство; 2. приемане на
годишния финансов отчет и отчет за дейността
на БА Д за 2020 г.; 3. актуализиране на програмата и бюджета за 2021 г. и 2022 г.; 4. избор
на членове на УС и на постоянните комисии
на БА Д; 5. разни. Членовете вземат участие
в събранието лично – срещу представяне на
лична карта, или чрез писмено упълномощени
представители. Регист раци ята на членовете
или на техните упълномощени представители
започва в 17 ч. на 24.06.2021 г. на обявеното
по-горе място. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
2990
1. – Управителният съвет на ЮЛНЦ „Сдружение на студентите по индустриално инженерство и мениджмънт“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на сдружението свиква общо събрание на 5.07.2021 г.
в 17,30 ч. в С о фи я, ж.к. С т у ден т ск и г ра д,
бл. 33, ет. 5, офис 5, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет
на сдружението през 2019/2020 г.; 2. док лад
на сдружението за финансовото състояние на
сдружението през 2019/2020 г.; 3. отчет за дейността на управителния съвет на сдружението
през 2020/2021 г.; 4. доклад на сдружението за
финансовото състояние на сдружението през
2020/2021 г.; 5. освобождаване от длъжност и от
отговорност членовете на управителния съвет
на сдружението и председателя на сдружението;
6. избор на нов управителен съвет на сдружението и нов председател на сдружението; 7. промяна адреса на седалището на сдружението; 8.
промяна в целите на сдружението; 9. промяна в
средствата на сдружението; 10. промяна начина
на свикване на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и
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чл. 23, ал. 1 от устава общото събрание ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на сдружението. Писмените материали, свързани с дневния ред, са
на разположение на членовете на общото събрание в офиса на сдружението по седалището
и адреса на управление.
2956
1. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Варна, съгласно чл. 93, ал. 2 от Закона за
адвокатурата свиква извънредно общо събрание
на колегията на 27.06.2021 г. от 8 до 17 ч. в „Зала
1“ на Фестивален и конгресен център – Варна,
при дневен ред: приемане на бюджет на Адвокатския съвет за 2021 г. Поканват се всички
адвокати да вземат участие в събранието. При
липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от
Закона за адвокатурата събранието се отлага с
един час по-късно и се провежда независимо от
присъстващите членове.
3020
311. – Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел „УН към ОУ „Любен
Каравелов“ „Бъдеще за децата ни“ – Русе, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчет-
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но-изборно събрание на 28.06.2021 г. в 18 ч. в
Русе, ул. Велико Търново № 19, при дневен ред:
избиране и освобождаване на ръководство и
членове на съвета на настоятелите. Поканват се
всички членове на училищното настоятелство
да вземат участие в събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27, изр. 2 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред,
колкото и членове да се явят.
2984
1. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при ОУ „Д-р Петър Берон“ и
ЦДГ „Снежанка“, с. Писанец, община Ветово,
област Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на настоятелите на 26.06.2021 г.
в 10,30 ч. в са лона на ч и та л и ще „Просвета – 1901 г.“, с. Писанец, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността и финансовото състояние
на настоятелството; 2. отчет за изпълнение на
бюджета на настоятелството; 3. приемане на
ГФО за 2020 г.; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
3019

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
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:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2021 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
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