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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА МЕЖДУНАРОДЕН
ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
КОДЕКС
ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИТЕХНОЛОГИИ
ПРЕГЛЕДИ ЗА
И СЪОБЩЕНИЯТА
ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ
НА КОРАБИТЕ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ И
НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ, 2011 г.

МЕЖДУНАРОДЕН
(ESP CODE)КОДЕКС

за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на корабите за насипни товари и
(Приет
с Резолюция
на Асамблеята
нефтени
танкери,A.1049(27)
2011 г. (ESP
Code) на
Международната
морска
организация
на
30
ноември 2011
г.
(Приет с Резолюция A.1049(27) на Асамблеята на Международната
морска
организация на
за Република
България
от 1 януари
г.)
30 ноември 2011В г.сила
В сила
за Република
България
от2014
1 януари
2014 г.)
АСАМБЛЕЯТА,
КАТО ПРИПОМНЯ член 15, буква j) от Конвенцията за Международната морска
организация относно функциите на Асамблеята във връзка с правилата и насоките
относно морската безопасност и предотвратяването и контрола на замърсяването от
кораби,
КАТО ПРИПОМНЯ Резолюция А .744(18), с която Асамблеята прие Насоките относно
програмата за засилени проверки на кораби за насипни товари и нефтени танкери
(наричани по - долу „Насоките“),
КАТО ОТБЕЛЯЗВА, че Конференцията на договарящите се правителства към
Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от
1974 г. (наричана по-долу „Конвенцията“) прие правило XI-/2 на Конвенцията, за да
направи разпоредбите на насоките задължителни,
КАТО ОТБЕЛЯЗВА резолюции MSC.49(66), MSC.105(73), MSC.125(75), MSC.144(77),
MSC.197(80), MSC.261(84) и резолюция 2 на Конференцията на договарящите се
правителства към Конвенцията от 1997 г., с които Комитетът по морска безопасност и
Конференцията на договарящите се правителства към Конвенцията приеха изменения
на насоките в съответствие с член VIII, буква б) и правило XI-1/2 от Конвенцията,
КАТО ПРИЗНАВА, че многобройните изменения, направени в насоките, наложиха
цялостно преразглеждане, за да се гарантира ефективното прилагане на техните
разпоредби и да се поддържа най-високо практическо равнище на безопасност,
КАТО ВЗЕМА ПРЕДВИД препоръката, направена от Комитета по морска безопасност на
неговата осемдесет и девета сесия,
1.
ПРИЕМА Международния кодекс за разширени проверки при прегледи за
освидетелстване на кораби за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г. (Кодекс ESP от
2011 г.) съгласно приложението към настоящата резолюция.
2.
ПРИКАНВА договарящите се правителства по Конвенцията да отбележат,
че Кодекс ESP от 2011 г. влиза в сила след влизането в сила на свързаните изменения
на глава XI-1 от Конвенцията;
3.
ОТПРАВЯ ИСКАНЕ към генералния секретар на Организацията да предаде
заверени копия от настоящата резолюция и Кодекс ESP от 2011 г. (ESP code) съгласно
приложението на всички договарящи се правителства по Конвенцията след приемането
на гореспоменатите изменения на глава XI-1 от Конвенцията;
4.
ОТПРАВЯ ИСКАНЕ към генералния секретар на Организацията да предаде
копия от настоящата резолюция и Кодекс ESP от 2011 г., съдържащи се в приложението,
на всички членове на Организацията, които не са договарящи се правителства по
Конвенция SOLAS, след като горепосочените изменения на глава XI-1 от Конвенцията
бъдат приети;
5.
ОТПРАВЯ ИСКАНЕ към Комитета по морска безопасност да извършва
преглед на Кодекса и при необходимост да го актуализира в светлината на опита,
натрупан при прилагането му.
1

Годишен преглед
Общи положения
Преглед на корпуса
Преглед на откритите палуби, люковите закрития и комингсите
Преглед на товарните трюмове
Преглед на баластните танкове
Допълнителни изисквания за годишния преглед на най-предния товарен трюм на
кораби, предмет на правило XII/9.1 от Конвенцията, в съответствие с
изискванията на приложение 12
Допълнителни изисквания за годишния преглед след определяне на
съответствието с правила XII/12 и XII/13 от Конвенцията

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4
4,1
4.2
4.3
4.4

Междинен преглед
Общи положения
Кораби за насипни товари на възраст от 5 до 10 години
Кораби за насипни товари на възраст от 10 до 15 години
Кораби за насипни товари на възраст над 15 години

Подновителен преглед
Общи положения
Преглед в сух док
Защита на пространствата
Люкови закрития и комингси
Обхват на цялостните и щателните прегледи
Обхват на измерванията на дебелината
Обхват на изпитването на налягането в цистерните
Допълнителни изисквания за подновителния преглед след определяне на
съответствието с правила XII/12 и XII/13 от Конвенцията

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2

Приложение 14
Приложение 15

Приложение 13

Приложение 12

Приложение 11

Приложение 10

Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4А
Приложение 4В
Приложение 5

Приложения

ВЕСТНИК
3

Изисквания за щателен преглед при подновителни прегледи
Изисквания за измерване на дебелината при подновителни прегледи
Доклад от проверката на собственика
Програма за преглед
Въпросник за планиране на прегледа
Процедури за освидетелстване на компанията, участваща в
измерване на дебелината на корпусни конструкции
Принципи за докладване на прегледи
Доклад за оценка на състоянието
Препоръчителни процедури за измерване на дебелината
Насоки за техническа оценка във връзка с планирането на
разширени прегледи за кораби за насипни товари – подновителен
преглед на корпуса
Изисквания за обхвата на измерванията на дебелината в зони със
значителна корозия
Насоки за измерване на вертикално гофрираната напречна
водоплътна вертикална преграда между трюмове № 1 и № 2
Допълнителни изисквания за годишния преглед на най-предния
товарен трюм на кораби, които са предмет на правило XII/9.1 от
Конвенцията
Якост на фиксиращите устройства на товарните люкови закрития на
корабите за насипни товари
Процедурни изисквания за измерванията на дебелината
Насоки за измерванията на дебелината на страничните рамки и
скоби на корпуса на кораби за насипни товари с единична обшивка,
които
трябва
да
отговарят
на
изискванията
на
Резолюция MSC.168(79)

Докладване и оценка на прегледа
Оценка на доклада от прегледа
Докладване

Процедури за измерване на дебелината
Общи положения
Освидетелстване на компанията, която ще измерва дебелината
Докладване

7
7,1
7.2
7.3
8
8.1
8.2

Документация на борда
Общи положения
Досие на доклада от прегледа
Съпътстващи документи
Преглед на документацията на борда

Подготовка за преглед
Програма за преглед
Условия за преглед
Достъп до структури
Оборудване за преглед
Прегледи в открито море или на котва
Среща за планиране на прегледа

6
6,1
6.2
6.3
6.4

5
5.1
5.2
5.3
5,4
5.5
5.6

ДЪРЖАВЕН

3.7

Общи положения
Приложение
Дефиниции
Ремонти
Инспектори
Измервания на дебелината и щателни прегледи

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Част A
КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ
НА КОРАБИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ С ЕДИНИЧНА ОБШИВКА

КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ
ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА КОРАБИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Съдържание

МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ
ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА КОРАБИТЕ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ И
НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ, 2011 г.
(ESP CODE)

Приложение

БРОЙ 49
С Т Р. 3

Общи положения
Приложение
Дефиниции
Ремонти
Инспектори
Измервания на дебелината и щателни прегледи

Подновителен преглед
Общи положения
Преглед в сух док
Защита на пространствата
Люкови закрития и комингси
Обхват на цялостните и щателните прегледи
Обхват на измерванията на дебелината
Обхват на изпитването на налягането в цистерните
Допълнителни изисквания за подновителния преглед след определяне на
съответствието с правила XII/12 и XII/13 от Конвенцията

Годишен преглед
Общи положения
Преглед на корпуса
Преглед на откритите палуби, люковите закрития и комингсите
Преглед на товарните трюмове
Преглед на баластните танкове
Допълнителни изисквания за годишния преглед след определяне на
съответствието с правила XII/12 и XII/13 от Конвенцията

Междинен преглед
Общи положения
Кораби за насипни товари с двойна обшивка на възраст от 5 до 10 години
Кораби за насипни товари с двойна обшивка на възраст от 10 до 15 години
Кораби за насипни товари с двойна обшивка на възраст над 15 години

Подготовка за преглед
Програма за преглед
Условия за преглед
Достъп до структури
Оборудване за преглед
Прегледи в открито море или на котва
Среща за планиране на прегледа

Документация на борда
Общи положения
Досие на доклада от прегледа
Съпътстващи документи
Преглед на документацията на борда

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4
4,1
4.2
4.3
4.4

5
5.1
5.2
5.3
5,4
5.5
5.6

6
6,1
6.2
6.3
6.4

Част B
КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА
КОРАБИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ С ДВОЙНА ОБШИВКА

4

5

ДЪРЖАВЕН

Приложение 12

Приложение 11

Приложение 10

4

Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4А
Приложение 4В
Приложение 5

Изисквания за щателен преглед при подновителни прегледи
Изисквания за измерване на дебелината при подновителни прегледи
Доклад от проверката на собственика
Програма за преглед
Въпросник за планиране на прегледа
Процедури за освидетелстване на компанията, участваща в
измерване на дебелината на корпусни конструкции
Принципи за докладване на прегледи
Доклад за оценка на състоянието
Препоръчителни процедури за измерване на дебелината
Насоки за техническа оценка във връзка с планирането на
разширени прегледи на кораби за насипни товари с двойна обшивка
– подновителен преглед на корпуса
Изисквания за обхвата на измерванията на дебелината в зоните със
значителна корозия на кораби за насипни товари с двойна обшивка
по дължината на товарната зона
Якост на фиксиращите устройства на товарните люкови закрития на
корабите за насипни товари
Процедурни изисквания за измерванията на дебелината

Докладване и оценка на прегледа
Оценка на доклада от прегледа
Докладване

8
8.1
8.2
Приложения

Процедури за измерване на дебелината
Общи положения
Освидетелстване на компанията, която ще измерва дебелината
Докладване

7
7.1
7.2
7.3
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Общи положения
Приложение
Дефиниции
Ремонти
Инспектори
Измервания на дебелината и щателни прегледи

Подновителен преглед
Общи положения
Преглед в сух док
Система за предотвратяване на корозия на цистерните
Обхват на цялостните и щателните прегледи
Обхват на измерванията на дебелината
Обхват на изпитването на налягането в цистерните

Годишен преглед
Общи положения
Преглед на корпуса
Проверка на откритите палуби
Проверка на товарните помпени отделения и тръбните тунели, ако има такива
Преглед на баластните танкове

Междинен преглед
Общи положения
Нефтени танкери на възраст от 5 до 10 години
Нефтени танкери на възраст от 10 до 15 години
Нефтени танкери на възраст над 15 години

Подготовка за преглед
Програма за преглед
Условия за преглед
Достъп до структури
Оборудване за преглед
Прегледи в открито море или на котва
Среща за планиране на прегледа

Документация на борда
Общи положения
Досие на доклада от прегледа
Съпътстващи документи
Преглед на документацията на борда

Процедури за измерване на дебелината
Общи положения
Освидетелстване на компанията, която ще измерва дебелината
Докладване

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4
4.1
4.2
4.3
4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

6
6,1
6.2
6.3
6.4

7
7.1
7.2
7.3

Част A
КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА
НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ С ДВОЕН КОРПУС

КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА
НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ В

6

Приложение 12

Приложение 11

Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10

Приложение 5
Приложение 6А
Приложение 6В
Приложение 7

Приложение 4

Приложение 3

Приложение 2

ДЪРЖАВЕН
7

Минимални изисквания за щателен преглед при подновителен
преглед на двукорпусни нефтени танкери
Минимални изисквания за измерванията на дебелината при
подновителен преглед на двукорпусни нефтени танкери
Минимални изисквания за изпитване на цистерните при
подновителен преглед на двукорпусни нефтени танкери
Изисквания за обхвата на измерванията на дебелината в зоните със
значителна корозия на двукорпусни нефтени танкери
Доклад от проверката на собственика
Програма за преглед
Въпросник за планиране на прегледа
Процедури за освидетелстване на компанията, участваща в
измерване на дебелината на корпусни конструкции
Принципи за докладване на прегледи
Доклад за оценка на състоянието
Препоръчителни процедури за измерване на дебелината на
двукорпусни нефтени танкери
Насоки за техническа оценка във връзка с планирането на
разширени прегледи за нефтени танкери
Критерии за надлъжна якост на носещата греда на корпуса на
нефтени танкери

Докладване и оценка на прегледа
Оценка на доклада от прегледа
Докладване

Приложения
Приложение 1

8
8.1
8.2
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Общи положения
Приложение
Дефиниции
Ремонти
Инспектори
Измервания на дебелината и щателни прегледи

Подновителен преглед
Общи положения
Преглед в сух док
Система за предотвратяване на корозия на цистерните
Обхват на цялостните и щателните прегледи
Обхват на измерванията на дебелината
Обхват на изпитването на налягането в цистерните

Годишен преглед
Общи положения
Преглед на корпуса
Проверка на откритите палуби
Проверка на товарните помпени отделения и тръбните тунели, ако има такива
Преглед на баластните танкове

Междинен преглед
Общи положения
Нефтени танкери на възраст от 5 до 10 години
Нефтени танкери на възраст от 10 до 15 години
Нефтени танкери на възраст над 15 години

Подготовка за преглед
Програма за преглед
Условия за преглед
Достъп до структури
Оборудване за преглед
Прегледи в открито море или на котва
Среща за планиране на прегледа

Документация на борда
Общи положения
Досие на доклада от прегледа
Съпътстващи документи
Преглед на документацията на борда

Процедури за измерване на дебелината
Общи положения
Освидетелстване на компанията, която ще измерва дебелината
Докладване

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4
4,1
4.2
4.3
4.4

5
5.1
5.2
5.3
5,4
5.5
5.6

6
6,1
6.2
6.3
6.4

7
7,1
7.2
7,3

Част B
КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ
ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ,
РАЗЛИЧНИ ОТ ДВУКОРПУСНИ НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ

8

9

6

Приложение 12

Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10
Приложение 11

Приложение 5
Приложение 6А
Приложение 6В
Приложение 7

Приложение 4

Изисквания за щателен преглед при подновителни прегледи
Изисквания за измерване на дебелината при подновителни прегледи
Изисквания за изпитване на налягането в цистерните при
подновителен преглед
Изисквания за обхвата на измерванията на дебелината в зони със
значителна корозия
Доклад от проверката на собственика
Програма за преглед
Въпросник за планиране на прегледа
Процедури за освидетелстване на компанията, участваща в
измерване на дебелината на корпусни конструкции
Принципи за докладване на прегледи
Доклад за оценка на състоянието
Препоръчителни процедури за измерване на дебелината
Насоки за техническа оценка във връзка с планирането на
разширени прегледи за нефтени танкери
Критерии за надлъжна якост на носещата греда на корпуса на
нефтени танкери

Докладване и оценка на прегледа
Оценка на доклада от прегледа
Докладване

Приложения
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

8
8.1
8,2
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Дефиниции

1.2.3 Пространствата са отделения, включително трюмове, цистерни, кофердами и
празни пространства, граничещи с товарните трюмове, палубите и външния корпус.
10

11

1.2.14 Междинният преглед е преглед, провеждан по време на втория или третия
годишен преглед, или между тези прегледи.

1.2.13 Зона на дължината на товара е тази част от кораба, която включва товарните
трюмове и прилежащите зони, включително цистерни за гориво, кофердами, баластни
танкове и празни пространства.

1.2.12 Критични структурни зони са местата, за които с изчисления е определено,
че е необходимо наблюдение, или на базата на историята на обслужване на кораба
или от подобни кораби или кораби от същия клас е определено, че са податливи на
напукване, деформиране или корозия, които могат да нарушат структурната цялост на
кораба.

състояние с общо разрушаване на покритието над 20%
или повече от зоните или твърда кора при 10% или
повече от разглежданите зони.

ЛОШО

състояние с незначителни петна ръжда;
състояние с локално разрушаване на покритието по
краищата на усилващите набори и заваръчните връзки
и/или леко ръждясване в над 20% или повече от
разглежданите зони, но по-малко от определеното за
ЛОШО състояние; и

ЗАДОВОЛИТЕЛНО

ДОБРО

ВЕСТНИК

1.2.2 Баластният танк е цистерна, която се използва за баласт със солена вода, или,
където е приложимо, помещение, което се използва за товарен баласт и баласт със
солена вода, и се третира като баластен танк, когато в това помещение е открита
значителна корозия.

1.2.1 Кораб за насипни товари е кораб, който по принцип е с единична палуба, горни
цистерни и цистерни от страната на бункера в товарните помещения и е предназначен
основно за превоз на сухи товари в насипно състояние и включва комбинирани
превозвачи.

1.2

1.1.7 Прегледите следва да се извършват по време на прегледите, предвидени в
правило I/10 на Конвенция SOLAS от 1974 г., с измененията.

1.1.6 За кораби за насипни товари, оборудвани с хибридни товарни отделения,
например с няколко товарни трюма с единична обшивка и други с двойна обшивка,
изискванията на част В от приложение А се прилагат за товарните трюмове с двойна
обшивка и свързаните пространства на крилата.

1.2.11 Състоянието на покритието се определя по следния начин:

1.2.10
Системата за предотвратяване на корозия обикновено се счита за пълно
твърдо защитно покритие. Твърдото защитно покритие обикновено трябва да бъде
епоксидно или еквивалентно покритие. Други системи за покрития, които не са нито
меки, нито полутвърди, могат да се считат за приемливи като алтернативи, при условие
че са нанесени и поддържани в съответствие със спецификациите на производителя.

ДЪРЖАВЕН

1.1.5 Корабите, които отговарят на изискванията на Резолюция MSC.168(79), следва да
бъдат предмет на допълнителните указания за измерване на дебелината, съдържащи
се в приложение 15.

1.1.4 Корабите, които отговарят на изискванията на правило XII/6.1 от Конвенцията,
следва да бъдат предмет на допълнителните указания за измерване на дебелината,
съдържащи се в приложение 11.

1.2.9 Значителна корозия е такава степен на корозия, че оценката на модела на
корозия показва загуба над 75% от допустимото, но в приемливи граници. За корабите,
построени съгласно общите структурни правила на ИСАК, значителна корозия е такава
степен на корозия, че оценката на модела на корозия показва измерена дебелина
между tnet + 0,5 mm и tnet.

1.2.8 Съмнителни зони са местата, показващи значителна корозия и/или считани от
инспектора за податливи на бързи загуби.

1.1.2 Кодексът следва да се прилага за прегледите на конструкцията на корпуса и
тръбопроводните системи по отношение на товарните трюмове, кофердамите,
тръбните тунели, празните пространства, цистерните за течно гориво, в зоната на
дължината на товара и всички баластни танкове.

1.1.3 Кодексът съдържа минималния обхват на прегледите, измерванията на
дебелината и изпитванията на цистерните. Прегледът следва да бъде разширен,
когато бъдат открити съществени корозионни и/или структурни дефекти, и да включва
допълнителен щателен преглед, когато е необходимо.

1.2.7 Представителни помещения са тези, които се очаква да отразяват състоянието
на другите помещения от подобен тип и обслужване и с подобни системи за
предотвратяване на корозията. При избора на представителни помещения следва да
се вземе предвид хронологията на обслужванията и ремонтите на борда и
разпознаваемите критични и/или съмнителни зони.

Приложение

1.1

1.2.6 Напречно сечение е напречното сечение на корпуса, перпендикулярно на
централната линия на кораба, и включва всички надлъжни елементи като обшивка,
надлъжни елементи и носещи греди на палубата, страните и дъното, вътрешното дъно
обшивката от страната на бункера, надлъжните вертикални прегради и обшивката на
дъното в горни цистерни на крилото.

1.2.5 Щателен преглед е преглед, при който детайлите за структурните компоненти са
в рамките на визуалния диапазон на инспектора, т.е. обикновено са на една ръка
разстояние.

1.2.4 Цялостен преглед е преглед, предназначен да даде информация за цялостното
състояние на структурата на корпуса и да определи обхвата на допълнителните
щателни прегледи.

1.1.1 Кодексът се прилага за всички самоходни кораби за насипни товари с брутен
тонаж, равен или по-голям от 500 БРТ, различни от корабите за насипни товари с
двойна обшивка, както е определено в параграф 1.2.1 на част В от приложение А.

Общи положения

1

Част A
КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ
ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА КОРАБИ ЗА
НАСИПНИ ТОВАРИ С ЕДИНИЧНА ОБШИВКА

КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ
ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА КОРАБИ ЗА
НАСИПНИ ТОВАРИ

БРОЙ 49
С Т Р. 7

Ремонти

люкови закрития и комингси на люкове; и

елементите в 3.3.10.

.7

.8

Инспектори

Преглед в сух док
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2.2.2 За кораби на 15 и повече години следва да се извършва проверка на външната
страна на дъното на кораба, когато корабът е в сух док. За кораби на възраст под 15
години могат да се извършват алтернативни проверки на дъното на кораба, които не са
проведени във връзка с подновителния преглед, докато корабът е във водата.
Проверката на кораба във водата следва да се извършва само когато условията са
задоволителни и е налице подходящо оборудване и подходящо квалифициран
персонал.

2.2.1 Прегледът в сух док следва да бъде част от подновителния преглед. Трябва да
има най-малко две проверки на външната част на дъното на кораба по време на
петгодишния период на свидетелството. Във всички случаи максималният интервал
между проверките на дъното не трябва да надвишава 36 месеца.

2.2

2.1.7 Едновременното провеждане на междинния преглед и подновителния преглед за
прегледи и измерванията на дебелината на помещенията не е приемливо.

2.1.6 Обхватът на прегледа на баластните танкове, превърнати в празни пространства,
следва да бъде специално разгледан във връзка с изискванията за баластни танкове.

2.1.5 Всички тръбни системи в горепосочените помещения се проверяват и изпитват
оперативно при работно налягане, избрано от присъстващия инспектор, за да се
гарантира, че плътността и състоянието са задоволителни.

2.1.4 Всички товарни трюмове, баластни танкове, тръбни тунели, кофердами и празни
пространства, граничещи с товарните трюмове, палубите и външния корпус, следва да
бъдат проверени, като този преглед бъде допълнен с измерване на дебелината и
изпитване, както се изисква в 2.6 и 2.7, за да се гарантира, че конструктивната цялост
остава ефективна. Прегледът следва да бъде с такъв обхват, че да се установи
наличието на значителна корозия, значителна деформация, счупвания, повреди или
други структурни повреди, които могат да са налице.

2.1.3 В допълнение към изискванията на годишния преглед, прегледът следва да
включва изпитвания и проверки в достатъчна степен, за да се гарантира, че корпусът и
свързаните с него тръбопроводи, както се изисква в 2.1.5, са в задоволително
състояние и са годни за предвиденото предназначение за новия период на валидност
на свидетелството за безопасност на конструкцията на товарни кораби, при условие че
се извършват надлежна поддръжка и експлоатация и се провеждат периодични
прегледи на определените дати.

2.1.2 В рамките на подготовката за подготвителен преглед следва да бъде съставена
програмата за преглед преди прегледа. Измерването на дебелината не следва да се
извършва преди четвъртия годишен преглед.

ВЕСТНИК
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При кораби за насипни товари с товароподемност 20 000 тона и повече двама
инспектори съвместно извършват първия планиран подновителен преглед, след като
корабът за насипни товари премине 10-годишна възраст (т.е. трети подновителен
преглед), както и всички последващи подновителни прегледи и междинни прегледи.
При корабите за насипни товари с товароподемност над 100 000 тона междинният
преглед на възраст между 10 и 15 години трябва да се извърши от двама инспектори.
Ако прегледите се извършват от призната организация, инспекторите следва да бъдат
наети изключително от такива признати организации.

1.4

1.3.2 Освен това, когато прегледът доведе до установяване на корозия или структурни
дефекти, които по преценка на Администрацията ще нарушат годността на кораба за
продължителна експлоатация, следва да се предприемат коригиращи мерки, преди
експлоатацията на кораба да продължи.

Общи положения

2.1

2.1.1 Подновителният преглед може да започне при четвъртия годишен преглед и да
бъде осъществен през следващата година с оглед завършването му до датата на
петата годишнина.

Подновителен преглед

2

ДЪРЖАВЕН

За места, където липсват подходящи съоръжения за ремонт, Администрацията може
да разреши на кораба да се придвижи директно до съоръжение за ремонт. Може да е
необходимо разтоварване на товара и/или временни ремонти за планираното
пътуване.

вътрешна странична конструкция и вътрешна странична обшивка;

водоплътни или нефтонепроницаеми вертикални прегради;

.5

конструкция на вътрешното дъно и обшивка на вътрешното дъно;

.4

.6

палубна конструкция и палубна обшивка;

долна конструкция и долна обшивка;

.3

странична конструкция и странична обшивка;

.2

Измервания на дебелината и щателни прегледи

При всеки вид преглед, т.е. подновителни, междинни, годишни или други прегледи с
обхвата на предходните, измерванията на дебелината на конструкции в зони, където се
изискват щателни прегледи, се извършват едновременно с щателните прегледи.

1.5

8

.1

1.3.1 Всякакви щети, свързани със загуби над допустимите граници (включително
деформиране, вдлъбнатини, отслояване или счупване), или обширни зони на загуби
над допустимите граници, които засягат или, по преценка на Администрацията, ще
засегнат структурата, водонепроницаемостта или устойчивостта на атмосферни
влияния на кораба, следва да бъдат незабавно и щателно поправени (вижте 1.2.15).
Зоните, които трябва да бъдат разгледани, включват:

1.3

1.2.17 Специално разгледани (във връзка с щателни прегледи и измервания на
дебелината) означава, че се извършват достатъчно щателни проверки и измервания на
дебелината, за да се потвърди действителното средно състояние на конструкцията под
покритието.

1.2.16 Конвенция означава Международна конвенция за безопасност на човешкия
живот на море, 1974 г., с измененията.

1.2.15 Бърз и щателен ремонт е постоянен ремонт, завършен по време на прегледа
по удовлетворителен за инспектора начин, като по този начин се премахва
необходимостта от налагане на свързано условие за класифициране или препоръка.

С Т Р.
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Защита на пространствата

Люкови закрития и комингси

точно прилягане и ефективност на уплътняването в затворено
състояние; и

оперативно изпитване на хидравлични и захранващи компоненти,
проводници, вериги и задвижващи механизми.

.3

Едно

5 < Възраст ≤ 10

Подновителен
преглед № 2

Две

10 < Възраст ≤ 15

Подновителен
преглед № 3

Половината,
минимум две.

15 < Възраст

Подновителен
преглед № 4 и
следващите

Обхват на измерванията на дебелината

2.6.2 Следва да се извършат представителни измервания на дебелината, за да се
определят както общите, така и локалните нива на корозия в рамките на корпуса и
техните накрайници във всички товарни трюмове и баластни танкове. Измерването на
дебелината трябва да се извърши и за да се определят нивата на корозия на обшивката
на напречната вертикална преграда. Обхватът на измерванията на дебелината може да
бъде специално разгледан, при условие че инспекторът е удовлетворен от щателния
преглед, че няма диминуция на конструкцията, а твърдото защитно покритие, когато е
нанесено такова, остава ефективно.

2.6.1 Минималните изисквания за измерванията на дебелината при подновителен
преглед са дадени в приложение 2. Приложение 11 съдържа допълнителни насоки за
измерване на дебелината, приложими за вертикално гофрираната напречна водоплътна
вертикална преграда между товарни трюмове № 1 и № 2 на кораби, които отговарят на
изискванията на правило XII/6.1 от Конвенцията. За допълнителни насоки за измерване
на дебелината, приложими за страничните рамки и скоби на корпуса на корабите, при
условие че са спазени изискванията на Резолюция MSC.168(79), вижте 1.1.5 и
приложение 15.

2.6

2.5.4 За зоните в помещенията, където твърдото защитно покритие е в ДОБРО
състояние, може да се обърне специално внимание на обхвата на щателните прегледи в
съответствие с приложение 1. Вижте и 2.3.2.

2.5.3 Според наличната информация инспекторът може да разшири обхвата на
щателния преглед, ако счете това за необходимо, като вземе предвид поддръжката на
преглежданите помещения, състоянието на системата за предотвратяване на корозия и
когато в помещенията има конструктивни механизми или детайли, които са претърпели
дефекти в подобни помещения или на подобни кораби.

2.5.2 Минималните изисквания за щателни прегледи в рамките на подновителния
преглед са дадени в приложение 1.

Бележки:
1. Тези изисквания се прилагат за цистерни от интегрален (конструктивен) тип.
2. Ако за преглед са приети избрани цистерни, при всеки подновителен преглед
следва да се преглеждат различни цистерни на ротационен принцип.
3. Крайните цистерни (за всички употреби) следва да се проверяват вътрешно при
всеки подновителен преглед.
4. При подновителен преглед № 3 и следващите подновителни прегледи следва да
се включи една дълбока цистерна за течно гориво в товарната зона, ако има
такава.

Няма

Възраст ≤5

Подновителен
преглед № 1

15

ВЕСТНИК
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2.4.4 Извършва се измерване на дебелината на люковите закрития и обшивката на
комингсите и усилващите набори, както е посочено в приложение 2.

2.4.3 Ефективността на механизмите за уплътняване на всички люкови закрития се
проверява чрез изпитване на маркучите или еквивалентни методи.

подреждане и обезопасяване в отворено състояние;

.1

.2

2.4.2 Следва да се извърши проверка на задоволителната работа на всички механично
задействани люкови закрития, включително:

2.4.1 Освен всички люкови закрития и комингси се извършва задълбочена проверка на
елементите, изброени в 3.3.

Люковите закрития и комингсите се преглеждат по следния
начин:

Обхват на цялостните и щателните прегледи

2.5.1 По време на подновителния преглед следва да се извърши цялостен преглед на
всички цистерни и пространства. Цистерните за течно гориво в зоната на дължината на
товара се преглеждат по следния начин:

2.5

ДЪРЖАВЕН

2.4

2.3.2 Когато в товарните трюмове е осигурено твърдо защитно покритие и то се намира
в ДОБРО състояние, обхватът на щателните прегледи и измерванията на дебелината
могат да бъдат специално разгледани.

2.3.1 Когато е предвидено, следва да се провери състоянието на системата за
предотвратяване на корозия на баластните танкове. За баластните танкове, с
изключение на цистерните с двойно дъно, където се открива твърдо защитно покритие
в ЛОШО състояние, както е определено в 1.2.11, и то не се подновява, или когато е
нанесено меко или полутвърдо покритие, или когато от момента на производството не
е нанесено твърдо защитно покритие, въпросните танкове се преглеждат през годишни
интервали. Измерването на дебелината трябва да се извършва според нуждите на
инспектора. Когато се открие разрушаване на твърдото защитно покритие в цистерните
с двойно дъно с воден баласт и то не се подновява, когато е нанесено меко или
полутвърдо покритие или когато от момента на производството не е нанесено твърдо
защитно покритие, въпросните цистерни могат да се преглеждат през годишни
интервали. Когато инспекторът счете за необходимо или когато е налице значителна
корозия, трябва да се извърши измерване на дебелината.

2.3

Бележка: Долните части на товарните трюмове и баластните танкове се
считат за частите под водолинията с лек баласт.

2.2.4 Цялостните и щателните прегледи и измерванията на дебелината, според случая,
на долните части на товарните цистерни и баластните танкове следва да се извършват
в съответствие с приложимите изисквания за подновителни прегледи, ако вече не са
извършени.

2.2.3 Ако прегледът в сух док не бъде завършен заедно с подновителния преглед или
ако максималният интервал от 36 месеца, посочен в 2.2.1, не бъде спазен,
свидетелството за безопасност на конструкцията на товарния кораб престава да бъде
валидно до приключване на прегледа в сух док.

БРОЙ 49
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Обхват на изпитването на налягането в цистерните

Допълнителни изисквания за подновителния преглед след определяне на
съответствието с правила XII/12 и XII/13 от Конвенцията

Преглед на откритите палуби, люковите закрития и комингсите

точно прилягане и ефективност на уплътняването в затворено
състояние; и
оперативно изпитване на хидравлични и захранващи компоненти,
проводници, вериги и задвижващи механизми.

.2
.3

.1
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панели на капака, включително странични планки, и усилващите
набори за закрепване, до които има достъп в отворено положение,
чрез щателен преглед (за корозия, пукнатини, деформация);

3.3.5 За всеки набор товарни люкови закрития при всеки годишен преглед се
преглеждат следните елементи:

3.3.4 Когато системата за обезопасяване на товарните люкове не функционира
правилно, се извършват ремонти под надзора на Администрацията. Когато люковите
закрития или комингсите претърпяват съществени ремонти, якостта на закрепващите
устройства следва да бъде повишена, за да съответства на приложение 13.

3.3.3 Ако са налице признаци за затруднения при експлоатацията и затварянето на
люковите закрития, по преценка на инспектора следва да се изпитат допълнителни
набори освен тези, изисквани в 3.3.2.

Затварянето на капаците трябва да включва затягане на всички периферни и
кръстосани кнехтове или други закрепващи устройства. Специално внимание следва да
се обърне на състоянието на люковите закрития в предните 25% от дължината на
кораба, където морските натоварвания обикновено са най-големи.

подреждане и обезопасяване в отворено състояние;

.1

3.3.2 Цялостен преглед на товарните люкови закрития и комингсите е възможен само
чрез преглед в отворено и затворено положение и следва да включва проверка на
правилното отваряне и затваряне. В резултат поне наборът от люкови закрития в
рамките на предните 25% от дължината на кораба и най-малко един допълнителен
набор, така че всички комплекти на кораба да бъдат оценявани най-малко веднъж на
всеки пет години, следва да се преглеждат в отворено, затворено и работно състояние
в пълна степен във всяка посока при всеки годишен преглед, включително:

3.3.1 Следва да се потвърди, че след последния преглед не са правени неодобрени
промени в люковите закрития, комингсите на люковете и устройствата за тяхното
затваряне и уплътняване.

3.3

3.2.2 Следва да се извърши преглед на водоплътните отвори, доколкото е
възможно.

ВЕСТНИК
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2.8.2 При корабите, които отговарят на изискванията на правило XII/13 от Конвенцията
за наличието на помпени системи, подновителният преглед следва да включва преглед
и изпитване на средствата за източване и изпомпване на баластните танкове пред
отбойната преграда и трюмовете на сухите помещения, всяка част от които се простира
пред най-предния товарен трюм, както и на техните органи за управление.

2.8.1 При корабите, които отговарят на изискванията на правило XII/12 от Конвенцията
за детектори за нивото на водата в трюма, баласта и сухото пространство,
подновителният преглед следва да включва преглед и изпитване на системата за
откриване на проникване на вода и на нейните аларми.

2.8

2.7.6 Изпитването на цистерни с двойно дъно и други помещения, които не са
предназначени за превоз на течности, може да бъде пропуснато, при условие че се
извърши задоволителен вътрешен преглед заедно с преглед на горната част на
цистерната.

Преглед на корпуса

3.2.1 Следва да се направи преглед на обшивката на корпуса и на приспособленията
за затваряне.

3.2

ДЪРЖАВЕН

2.7.5 Границите на цистерните за течно гориво следва да се изпитват с напор на
течност до най-високата точка, до която течността ще се издигне при експлоатационни
условия. Изпитването на цистерни за течно гориво може да бъде разгледано
специално въз основа на задоволителен външен преглед на границите на цистерната и
потвърждение от капитана, че е проведено изпитване под налягане в съответствие с
изискванията със задоволителни резултати.

2.7.4 Границите на баластните трюмове следва да се изпитват с напор на течност
близо до горната част на люковете.

2.7.3 Границите на баластните танкове следва да се изпитват с напор на течност към
върха на въздухопроводите.

2.7.2 Инспекторът може да разшири обхвата на изпитването на цистерните, ако счете
това за необходимо.

2.7.1 Всички граници на цистерните за воден баласт, дълбоките цистерни и товарните
трюмове, използвани за воден баласт в рамките на зоната на дължината на товар,
следва да бъдат подложени на изпитване под налягане. При цистерни за течно гориво
под налягане следва да се изпитват само представителни цистерни.

Общи положения

3.1
Годишният преглед се състои от проверка с цел да се гарантира, доколкото е
възможно, че корпусът, откритите палуби, люковите закрития и тръбопроводите се
поддържат в задоволително състояние, като следва да се вземат предвид
хронологията на обслужване, състоянието и обхвата на системата за предотвратяване
на корозия на баластните танкове и зоните, посочени в досието на доклада от
прегледа.

Годишен преглед

3

10

2.7

2.6.6 Следва да се изберат напречни сечения, при които се предполага, че ще
настъпят най-големи редукции или които се откриват от измерванията на обшивката на
палубата.

2.6.5 За зоните в цистерни, където се установи, че твърдите защитни покрития са в
ДОБРО състояние, както е определено в 1.2.11, обхватът на измерванията на
дебелината съгласно приложение 1 може да бъде специално разгледан от
Администрацията.

2.6.4 Инспекторът може допълнително да разшири обхвата на измерванията на
дебелината, ако счете това за необходимо.

2.6.3 Разпоредбите за разширени измервания в зоните със значителна корозия, както е
определено в 1.2.9, са дадени в приложение 10 и могат да бъдат допълнително
уточнени в програмата за преглед, както се изисква в 5.1. Тези разширени измервания
на дебелината следва да се извършат, преди прегледът да бъде признат за завършен.
Съмнителните зони, идентифицирани при предишни прегледи, следва да бъдат
проверени. В зоните със значителна корозия, идентифицирани при предишни прегледи,
следва да се извършат измервания на дебелината.

С Т Р.
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водачи;

направляващи релси и релсови колела;

стопери;

жици, вериги, обтегачи и барабани на лебедки;

хидравлична система, електрически обезопасителни устройства и
блокировки; и

крайни и междупанелни панти, щифтове и опори, ако има такива.

.7

.8

.9

.10

.11

товарни подложки/шини и ръбовете на страничните планки;

направляващи планки и лагери; и

задържащи шини, дренажни канали и дренажни тръби (ако има такива).

.5

.6

.7

.8

3.3.10
Следва да се прегледат тръбопроводните системи на бункера и
вентилацията, включително вентилаторите.

18

3.3.9 Следва да се прегледат екраните срещу пламък на вентилационните отвори на
всички цистерни на бункера.

кнехтове, лайстни и клинове;

шини за закрепване на люковете и техните приспособления за
закрепване;

.4

насмолени брезенти;

стоманени понтони, включително щателен преглед на обшивката на
люковите закрития;

.2

.3

дървени капаци и преносими греди, носачи или гнезда за преносимата
греда и техните закрепващи устройства;

Проверка на товарните трюмове

когато се установи, че твърдото защитно покритие в товарните
трюмове е в ДОБРО състояние, специално могат да бъдат разгледани
обхватът на щателните прегледи и измерванията на дебелината; и
следва да се прегледат всички тръбопроводи и отвори в товарните
трюмове, включително тръбопроводите зад борда.

.4

.5

когато инспекторът счете за необходимо или когато е налице
значителна корозия, трябва да се извърши измерване на дебелината.
Ако резултатите от тези измервания на дебелината показват наличие
на значителна корозия, обхватът на измерванията на дебелината
следва да бъде увеличен в съответствие с приложение 10. Тези
разширени измервания на дебелината следва да се извършат, преди

.3

ВЕСТНИК
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щателен преглед с достатъчен обхват, минимум 25% от рамките, за да
се установи състоянието на долната част на рамките на корпуса,
включително приблизително долната една трета дължина на
страничната рамка при страничния корпус, накрайника на страничната
рамка и прилежащата външна обшивка в предния товарен трюм и един
друг избран товарен трюм.
Когато при прегледа се разкрие
необходимост от коригиращи мерки, обхватът на прегледа следва да
бъде разширен, така че да включва щателен преглед на всички рамки
на корпуса и прилежащата външна обшивка на този товарен трюм,
както и щателен преглед с достатъчен обхват на всички останали
товарни трюмове;

цялостен преглед на всички товарни трюмове;
.2

.1

3.4.2 За корабите за насипни товари на възраст над 15 години се извършва следното:

когато инспекторът счете за необходимо или когато е налице
значителна корозия, трябва да се извърши измерване на дебелината.
Ако резултатите от тези измервания на дебелината показват наличие
на значителна корозия, обхватът на измерванията на дебелината
следва да бъде увеличен в съответствие с приложение 10. Тези
разширени измервания на дебелината следва да се извършат, преди
годишният преглед да бъде признат за завършен. Съмнителните зони,
идентифицирани при предишни прегледи, следва да бъдат проверени.
В зоните със значителна корозия, идентифицирани при предишни
прегледи, следва да се извършат измервания на дебелината;

щателен преглед с достатъчен обхват, минимум 25% от рамките, за да
се установи състоянието на долната част на рамките на корпуса,
включително приблизително долната една трета дължина на
страничната рамка при страничния корпус, накрайника на страничната
рамка и прилежащата външна обшивка в предния товарен трюм.
Когато при прегледа се разкрие необходимост от коригиращи мерки,
обхватът на прегледа следва да бъде разширен, така че да включва
щателен преглед на всички рамки на корпуса и прилежащата външна
обшивка на този товарен трюм, както и щателен преглед с достатъчен
обхват на всички останали товарни трюмове;

цялостен преглед на всички товарни трюмове;

.3

.2

.1

3.4.1 За корабите за насипни товари на възраст от 10 до 15 години се извършва
следното:

3.4

ДЪРЖАВЕН

.1

3.3.8 Когато са монтирани преносими капаци, дървени или стоманени понтони, следва
да се провери задоволителното състояние на следните елементи, където е приложимо:

3.3.7 Когато се счита за необходимо, ефективността на механизмите за уплътняване
може да бъде демонстрирана чрез изпитване с маркучи или варовик, допълнено от
измервания на размерите на компресиращите компоненти на уплътненията.

3.3.6 При всеки годишен преглед комингсите, с обшивката, усилващите набори и
скобите на всеки люк, следва да бъдат проверявани за корозия, пукнатини и
деформации, особено на горните части на комингсите, включително и щателен
преглед.

верижни или въжени макари;

устройства за локализиране на затворени капаци (изкривяване и
закрепване);

.4

.6

захващащи устройства, задържащи шини, кнехтове (загуби, настройка
и състояние на гумените компоненти);

.3

.5

уплътнения на връзките в периметъра и напречните връзки (състояние
и трайни деформации на уплътнения, гъвкави уплътнения на
комбинирани превозвачи, челюсти на уплътнения, задържащи шини,
дренажни канали и възвратни клапани);

.2
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следва да се прегледат всички тръбопроводи и отвори в товарните
трюмове, включително тръбопроводите зад борда.

.5

Кораби за насипни товари на възраст от 5 до 10 години
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.2

.1

зони, за които при предишни прегледи е установено, че са съмнителни.
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рамките на корпуса, включително техните горни и долни накрайници,
прилежащата външна обшивка и напречните вертикални прегради в
предния товарен трюм и един друг избран товарен трюм; и

ВЕСТНИК

3.7.2 При корабите, които отговарят на изискванията на правило XII/13 от Конвенцията
за наличието на помпени системи, годишният преглед следва да включва преглед и
изпитване на средствата за източване и изпомпване на баластните танкове пред
отбойната преграда и трюмовете на сухите помещения, всяка част от които се простира
пред най-предния товарен трюм, както и на техните органи за управление.

3.7.1 При корабите, които отговарят на изискванията на правило XII/12 от Конвенцията
за детектори за нивото на водата в трюма, баласта и сухото товарно пространство,
годишният преглед следва да включва проверка и произволно изпитване на системите
за откриване на проникване на вода и на нейните аларми.

4.2.2.1 Следва да се извърши цялостен преглед на всички товарни трюмове,
включително щателен преглед с достатъчен обхват, най-малко 25% от рамките, за да
се установи състоянието на:

4.2.2 Товарни трюмове

3.7

ДЪРЖАВЕН

Допълнителни изисквания за годишния преглед след определяне на
съответствието с правила XII/12 и XII/13 от Конвенцията

4.2.1.4
В допълнение към горепосочените изисквания съмнителните зони,
идентифицирани при предишни подновителни прегледи, следва да бъдат подложени
на цялостен и щателен преглед.

3.6.2
В съответствие с правило XII/9 от Конвенцията за най-предния товарен трюм
на такъв кораб се прилагат допълнителните изисквания за преглед, изброени в
приложение 12.

4.2.1.2 Когато в цистерните за воден баласт се открият ЛОШИ условия на покритие,
корозия или други дефекти или когато от момента на построяването не е нанесено
твърдо защитно покритие, прегледът следва да обхване и други баластни цистерни от
същия тип.

4.2.1.1 За цистерните, използвани за воден баласт, следва да се извърши цялостен
преглед на представителните цистерни, избрани от инспектора. Подборът следва да
включва цистерните на носа и кърмата и редица други цистерни, като се вземат
предвид общият брой и видът на баластните танкове. Ако при такъв цялостен преглед
не се установят видими структурни дефекти, прегледът може да се ограничи до
проверка дали системата за предотвратяване на корозия остава ефективна.

4.2.1 Баластни цистерни

4.2

4.1.3 Едновременното признаване на междинния преглед и подновителния преглед за
прегледи и измерванията на дебелината на помещенията не е приемливо.

4.1.2 Обхватът на прегледа зависи от възрастта на кораба, както е посочено в 4.2, 4.3 и
4.4.

4.2.1.3 За баластни цистерни, различни от цистерните с двойно дъно, където се
открива твърдо защитно покритие в ЛОШО състояние и то не се подновява, или когато
е нанесено меко или полутвърдо покритие, или когато от времето на производството не
е нанесено твърдо защитно покритие, въпросните цистерни се преглеждат и се
извършват измервания на дебелината през годишни интервали според
необходимостта. Когато се открие разрушаване на покритието в баластни цистерни с
двойно дъно, където е нанесено меко или полутвърдо покритие, или когато не е
нанесено твърдо защитно покритие, въпросните цистерни се преглеждат през годишни
интервали. Когато инспекторът счете за необходимо или когато е налице значителна
корозия, трябва да се извърши измерване на дебелината.

Допълнителни изисквания за годишния преглед на най-предния товарен
трюм на кораби, предмет на правило XII/9 от Конвенцията, в съответствие
с изискванията на приложение 12

Общи положения

Междинен преглед

4.1.1 Елементите, които са в допълнение към изискванията на годишния преглед,
могат да бъдат прегледани при втория или при третия годишен преглед, или между
тези прегледи.

4.1

4

3.6.1 Корабите, които са предмет на правило XII/9 от Конвенцията, отговарят на всяко
едно от следните условия:
.1
кораби за насипни товари с дължина 150 m и повече с конструкция с
единична обшивка;
.2
превозващи твърди насипни товари с плътност 1,780 kg/m3 и повече;
.3
построени преди 1 юли 1999 г.; и
.4
построени с недостатъчен брой напречни водоплътни вертикални
прегради, които да им позволят да издържат на наводняване на найпредния товарен трюм при всякакви условия на натоварване и да
останат на повърхността на водата в състояние на равновесие, както е
посочено в правило XII/4.4 на Конвенцията.

3.6

3.5 Проверка на баластните танкове
Проверката на баластните танкове следва да се извърши, когато е необходимо,
предвид резултатите от подновителния и междинния преглед.
Когато
Администрацията счете за необходимо или когато е налице значителна корозия,
трябва да се извърши измерване на дебелината. Ако резултатите от тези измервания
на дебелината показват наличие на значителна корозия, обхватът на измерванията на
дебелината следва да бъде увеличен в съответствие с приложение 10. Тези
разширени измервания на дебелината следва да се извършат, преди прегледът да
бъде признат за завършен. Съмнителните зони, идентифицирани при предишни
прегледи, следва да бъдат проверени.
В зоните със значителна корозия,
идентифицирани при предишни прегледи, следва да се извършат измервания на
дебелината.

в товарните трюмове е осигурено твърдо защитно покритие и то се
намира в ДОБРО състояние, обхватът на щателните прегледи и
измерванията на дебелината могат да бъдат специално разгледани; и

.4

годишният преглед да бъде признат за завършен. Съмнителните зони,
идентифицирани при предишни прегледи, следва да бъдат проверени.
В зоните със значителна корозия, идентифицирани при предишни
прегледи, следва да се извършат измервания на дебелината;
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Кораби за насипни товари на възраст над 15 години
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междинния преглед за кораби за насипни товари на възраст над 10
години.

подновителния преглед; и

съответните предишни доклади от прегледи и проверки от
организацията за класификация и от собственика;
информация относно използването на трюмовете и цистерните на
кораба, обичайните товари и други релевантни данни;

.4
.5

.2

.1

основни структурни планове (чертежи на размерите на частите на

основна информация и данни за кораба;
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5.1.3 Представената програма за преглед следва да отчита и да отговаря най-малко на
изискванията на 2.7 и приложения 1 и 2 съответно за щателен преглед, измерване на
дебелината и изпитване на цистерните, както и да включва съответната информация,
включваща най-малко:

.7
информация относно съответното ниво на поддръжка по време на
експлоатация.

.6
информация относно нивото на предотвратяване на корозията в новата
конструкция; и

основни структурни планове (чертежи на размерите на частите на
корабния набор), включително информация относно използването на
високоякостни стомани;

документация на борда, както е описано в 6.2 и 6.3;

.2
.3

състояние на прегледа и основна информация за кораба;

.1

5.1.2 При разработването на програмата за преглед следва да се съберат и проучат
следните документи с оглед на избора на цистерните, трюмовете, зоните и
структурните елементи, които ще бъдат проверени:

5.1.1.2 Програмата за преглед при междинния преглед може да се състои от
програмата за преглед при предишния подновителен преглед, допълнена от доклада за
оценка на състоянието на този подновителен преглед и по-късно от съответните
доклади от прегледа. Програмата за преглед следва да бъде изготвена, като се вземат
предвид всички изменения на изискванията за преглед, приложени след последния
проведен подновителен преглед.

5.1.1.1 Преди разработването на програмата за преглед собственикът следва да
попълни въпросника за планиране на преглед въз основа на информацията, посочена в
приложение 4В, и да го предаде на Администрацията.

Програмата за преглед следва да бъде в писмена форма на базата на информацията в
приложение 4А. Прегледът не трябва да започва, докато не бъде одобрена програмата
за преглед.

.2

.1

ВЕСТНИК

4.4.3 При прилагане на 4.4.1 прегледът в сух док следва да бъде част от междинния
преглед. Цялостните и щателните прегледи и измерванията на дебелината, според
случая, на долните части на товарните трюмове и водните баластни танкове следва да
се извършват в съответствие с приложимите изисквания за междинни прегледи, ако
вече не са извършени.
Бележка: Долните части на товарните трюмове и баластните танкове се
считат за частите под водолинията с лек баласт.

4.4.2 При прилагане на 4.4.1 междинният преглед може да започне при втория годишен
преглед и да бъде осъществен през следващата година с оглед завършване на третия
годишен преглед, вместо да се прилага 2.1.1.

4.4.1 Изискванията на междинния преглед следва да бъдат в същия обхват, както при
предишния подновителен преглед, както се изисква в 2 и 5.1. Въпреки това не се
изисква вътрешна проверка на цистерните за гориво и изпитване под налягане на
всички цистерни, освен ако присъстващият инспектор не сметне това за необходимо.

4.4

4.3.3 При прилагане на 4.3.1 може да се обмисли преглед под вода, вместо да се
прилагат изискванията на 2.2.

Програма за преглед

Подготовка за преглед

5.1.1 Собственикът, в сътрудничество с Администрацията, следва да разработи
конкретна програма за преглед преди началото на която и да е част от:

5.1

5

ДЪРЖАВЕН

4.3.2 При прилагане на 4.3.1 междинният преглед може да започне при втория годишен
преглед и да бъде осъществен през следващата година с оглед завършване на третия
годишен преглед, вместо да се прилага 2.1.1.

4.3.1 Изискванията на междинния преглед следва да бъдат в същия обхват, както при
предишния подновителен преглед, както се изисква в 2 и 5.1. Въпреки това не се
изисква вътрешна проверка на цистерните за гориво и изпитване под налягане на
всички цистерни, освен ако присъстващият инспектор не сметне това за необходимо.

4.3

4.2.3.3
Когато се установи значителна корозия, обхватът на измерванията на
дебелината следва да бъде увеличен в съответствие с изискванията на приложение
10. Тези разширени измервания на дебелината следва да се извършат, преди
прегледът да бъде признат за завършен. Съмнителните зони, идентифицирани при
предишни прегледи, следва да бъдат проверени. В зоните със значителна корозия,
идентифицирани при предишни прегледи, следва да се извършат измервания на
дебелината.

4.2.3.2 Обхватът на измерването на дебелината може да бъде специално разгледан,
при условие че инспекторът е удовлетворен от щателния преглед, че няма диминуция
на конструкцията и че твърдите защитни покрития са в ДОБРО състояние.

4.2.3.1 Измерването на дебелината следва да се извършва в достатъчна степен, за да
се определят както общите, така и локалните нива на корозия в зоните, които са
предмет на щателен преглед, както е описано в 4.2.2.1. Минималното изискване за
измервания на дебелината при междинния преглед са зони, за които при предишни
прегледи е установено, че са съмнителни.

4.2.3 Обхват на измерванията на дебелината

4.2.2.2 Когато инспекторът счете за необходимо в резултат на цялостния и щателния
преглед, както е описано в 4.2.2.1, обхватът на прегледа следва да бъде разширен,
така че да включва щателен преглед на всички рамки на корпуса и прилежащата
външна обшивка на този товарен трюм, както и щателен преглед с достатъчен обхват
на всички останали товарни трюмове.
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определяне на участъци за измерване на дебелината (вижте 2.6);
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преносими стълби;
лодки или салове; и
други еквивалентни средства.

.4
.5
.6

трайно скеле и проходи през структурите;
временно скеле и проходи през структурите;

.1
.2

25

5.3.3 За щателни прегледи на рамките на корпуса на товарните трюмове на кораби за
насипни товари с по-малко от 100 000 dwt следва да се осигури едно или повече от
следните приемливи за инспектора средства за достъп:

асансьори и подвижни платформи;

временно скеле и проходи през структурите;

.2
.3

трайно скеле и проходи през структурите;

.1

5.3.2 За щателни прегледи на конструкцията на корпуса, различни от рамките на
корпуса на товарния трюм, следва да се осигури едно или повече от следните
приемливи за инспектора средства за достъп:

5.3.1 За цялостните прегледи следва да се осигурят средства, които да позволят на
инспектора да огледа структурата по безопасен и практичен начин.

Достъп до структури

ВЕСТНИК

5.2.6 При подготовката за прегледи и измервания на дебелината и за да се даде
възможност за щателен преглед, всички помещения следва да бъдат почистени,
включително отстраняване от повърхностите на цялата натрупала се корозионна кора.

5.2.5 Достъпът до трюмовете, цистерните и пространствата следва да бъде безопасен.
Товарните трюмове, цистерните и пространствата не трябва да съдържат газ и трябва
да бъдат с подходяща вентилация. Преди влизане в цистерна, празно или затворено
пространство следва да се провери дали в атмосферата в цистерната няма опасни
газове и дали има достатъчно кислород.

5.2.4 В случаите, когато участващият инспектор прецени, че разпоредбите за
безопасност и необходимият достъп не са адекватни, прегледът на съответните
пространства не следва да се извършва.

5.2.3 Подробности за начините за достъп следва да се предоставят във въпросника за
планиране на прегледа.

5.2.2 За да се даде възможност на присъстващите инспектори да извършват прегледа,
следва да се съгласуват механизми за подходящ и безопасен достъп между
собственика и Администрацията.

5.2.1 Собственикът следва да осигури необходимите съоръжения за безопасно
провеждане на прегледа.

Условия за преглед

5.3

5.2.10 Между преглеждащите лица в товарния трюм, цистерната или помещението,
което се проверява, отговорния офицер на палубата и, според случая, навигационния
мостик следва да се установи система за комуникация. Механизмите за комуникация се
поддържат по време на целия преглед.

5.2.9 Инспекторът следва винаги да бъде придружен от поне едно отговорно лице,
определено от собственика, което притежава опит в проверките на цистерни и
затворени пространства.
Освен това при отвора на люка на цистерната или
пространството, което се проверява, трябва да се разположи резервен екип от наймалко две опитни лица. Резервният екип трябва непрекъснато да наблюдава работата
в цистерната или пространството и да поддържа животоспасяващото и евакуационно
оборудване в готовност за употреба.

5.2.8 Когато са нанесени меки или полутвърди покрития, следва да се осигури
безопасен достъп на инспектора за проверка на ефективността на покритието и за
извършване на оценка на условията на вътрешните структури, които могат да включват
отстраняване на петната от покритието. Когато не може да се осигури безопасен
достъп, мекото или полутвърдото покритие трябва да бъде отстранено.

5.2.7 Трябва да се осигури достатъчно осветление, за да бъдат видими корозия,
деформация, счупвания, повреди или други структурни повреди, както и състоянието
на покритието.

Помещенията трябва да бъдат достатъчно чисти и без вода, кора, мръсотия, остатъци
от нефт и т.н., за да бъдат видими корозия, деформация, счупвания, повреди или други
структурни повреди, както и състоянието на покритието. Въпреки това зоните от
структурата, чието обновяване вече е било решено от собственика, трябва да бъдат
почистени и корозионната кора отстранена само до степента, необходима за
определяне на границите на зоните, които ще бъдат обновени.

ДЪРЖАВЕН

5.2

5.1.5 Насоките за техническа оценка могат да се използват и във връзка с планирането
на разширени прегледи на кораби за насипни товари, съдържащи се в приложение 9.
Настоящите насоки са с препоръчителен характер и могат да се използват по преценка
на Администрацията, когато това бъде счетено за необходимо и целесъобразно, при
подготовката на необходимата програма за преглед.

5.1.4 Администрацията уведомява собственика за максимално допустимите нива на
диминуция на корозията, приложими за кораба.

.11 претърпени щети, свързани с въпросния кораб.

.10 определяне на цистерните за изпитване (вижте 2.7); и

.9

определяне на трюмове и цистерни, както и на зони за щателен преглед
(вижте 2.5);

оборудване за прегледи;

.7

.8

разпоредби и методи за достъп до структурите;

условия за преглед (напр. информация относно почистването на
трюмовете и цистерните, изпускането на газ, вентилацията,
осветлението и т.н.);

.5

.6

списък на трюмовете и цистерните с информация за употребата,
защитата и състоянието на покритието им;

план на трюмовете и цистерните;

.4

.3

корабния набор), включително информация относно използването на
високоякостни стомани;
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лодки или салове, при условие че конструктивният капацитет на трюма
е достатъчен, за да издържи на статични натоварвания на всички нива
на водата; и

.5

други еквивалентни средства.

лодки или салове, при условие че конструктивният капацитет
на трюма е достатъчен, за да издържи на статични
натоварвания на всички нива на водата; и

оборудване за магнитни частици; и/или
проникващ оцветител.

.3
.4

Прегледи в открито море или на котва

лодката или салът следва да бъдат завързани за стълбата за достъп и
още едно лице следва да бъде разположено в долната част на

.2
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трябва да се използват надуваеми салове или плавателни съдове със
задоволителна остатъчна плаваeмост и устойчивост, дори ако една от
камерите е разрушена;

.1

5.5.4 Когато се използват салове или лодки за щателни прегледи следва да се спазват
следните условия:

5.5.3 Прегледите на цистерни или трюмове с помощта на лодки или салове следва да
се извършват само със съгласието на инспектора, който следва да вземе предвид
осигурените мерки за безопасност, включително прогнозиране на метеорологичните
условия и реакция на кораба при предвидими условия и при условие че очакваното
покачване на водата в цистерната не надвишава 0,25 m.

5.5.2 Следва да се установи система за комуникация между преглеждащите лица в
помещенията и отговорния офицер на палубата. Тази система следва да включва и
персонала, който отговаря за работата с баластната помпа, ако се използват лодки или
салове.

5.5.1 Прегледите в открито море или на котва могат да бъдат приети, при условие че
инспекторът получи необходимата помощ от персонала на борда. Необходимите
предпазни мерки и процедури за извършване на прегледа трябва да бъдат в
съответствие с 5.1, 5.2, 5.3 и 5.4.

5.5

5.4.4 Следва да се осигури подходящо и безопасно осветление за безопасното и
ефикасно провеждане на прегледа.
5.4.5 По време на прегледа следва да се осигури и използва подходящо защитно
облекло (напр. каска, ръкавици, предпазни обувки и др.).

5.4.3 По време на прегледа следва да бъдат налични детектор за експлозивна
атмосфера, апарат за измерване на кислорода, дихателен апарат, спасителни въжета,
колани с въже и кука и свирки, както и инструкции и насоки за тяхното използване.
Следва да се осигури контролен списък за безопасност.

ултразвуково оборудване;

радиографско оборудване;

.2

.1

5.4.2 Инспекторът може да изиска една или повече от следните процедури за
откриване на счупвания, ако счете това за необходимо:

ВЕСТНИК

26

5.3.5 Независимо от горните изисквания, използването на преносима стълба, снабдена
с механично устройство за обезопасяване на горния край на стълбата, е приемливо за
„щателен преглед с достатъчен обхват, минимум 25% от рамките, за да се установи
състоянието на долната част на рамките на корпуса, включително приблизително
долната една трета дължина на страничната рамка при страничния корпус, накрайника

.5

.4

асансьори и подвижни платформи;

превозни средства с хидравлично рамо, като например
обикновени кранове, за прегледи на долната и средната част
на рамките на корпуса като алтернатива на скелето;

.2

.3

трайно или временно скеле и отвори през структури за
щателен преглед на най-малко горната част на рамките на
трюмовете;

.1

Следващи междинни прегледи и подновителни прегледи:

други еквивалентни средства.

лодки или салове, при условие че конструктивният капацитет
на трюма е достатъчен, за да издържи на статични
натоварвания на всички нива на водата; и

.4

Оборудване за преглед

5.4.1 Измерването на дебелината обикновено се извършва с помощта на ултразвуково
изпитвателно оборудване. Точността на оборудването трябва да бъде демонстрирана
на инспектора съгласно изискванията.

5.4

на страничната рамка и прилежащата външна обшивка в предния товарен трюм“ при
годишен преглед, изискван в 3.4.1.2, и „един друг избран товарен трюм“, изискван в
3.4.2.2.

ДЪРЖАВЕН

.5

превозни средства с хидравлично рамо, като например
обикновени кранове, асансьори и подвижни платформи;

временно скеле и проходи през структурите;

.2

.3

трайно скеле и проходи през структурите;

.1

Годишни прегледи, междинен преглед под 10-годишна възраст и първи
подновителен преглед:

5.3.4 За щателни прегледи на рамките на корпуса на товарните трюмове на кораби за
насипни товари със 100 000 dwt и повече не следва да се допуска използването на
преносими стълби и следва да се осигури едно или повече от следните средства за
достъп, приемливи за инспектора:

други еквивалентни средства.

превозни средства с хидравлично рамо, като например обикновени
кранове, асансьори и подвижни платформи;

.4

.6

преносима стълба, ограничена до не повече от 5 m дължина, може да
бъде приета за прегледи на долната част на рамката на корпуса,
включително скобата;

.3

БРОЙ 49
С Т Р. 1 5

повърхността на водата в цистерната или трюма трябва да е спокойна
(при всички предвидими условия очакваното покачване на водата в
цистерната не трябва да надвишава 0,25 m) и нивото на водата да е
неподвижно. В никакъв случай нивото на водата не трябва да се
повишава, докато се използват корабът или салът;

цистерната, трюмът или помещението трябва да съдържат само чиста
баластна вода. Дори тънка ивица от нефт върху водата не е
приемлива; и

в нито един момент не трябва да се допуска нивото на водата да бъде
в рамките на 1 m от найдълбоката лицева страна на преградата под
палубата, така че преглеждащите лица да имат достъп до прекия
авариен маршрут до люка на цистерната. Запълването до нива над
напречните елементи на палубата следва да се има предвид само ако
в проучвания отсек е монтиран и отворен люк за достъп до палубата,
така че през цялото време преглеждащите лица да имат достъп до
аварийния маршрут. Могат да бъдат разгледани и други ефективни
аварийни изходи към палубата.

.4

.5

.6

достъп до палубата от надлъжна трайна платформа със
стълби до палубата във всеки край на цистерната.
Платформата, по цялата дължина на цистерната, трябва да
бъде разположена на нивото на или над максималното ниво на
водата, необходимо за достигане със сал на структурата под
палубата. За тази цел се приема, че незапълненото
пространство, съответстващо на максималното ниво на
водата, не трябва да е повече от 3 m от палубната планка,
измерено в средата на напречните елементи на палубата и в
средата на дължината на цистерната.

.2
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5.5.7 Използването на салове или лодки съгласно 5.5.5 и 5.5.6 не изключва
използването на лодки или салове за придвижване в цистерни по време на преглед.

комуникация между присъстващия инспектор, оператора на
компанията, която ще измерва дебелината, и представителя на
собственика във връзка с констатациите.

Общи положения

Документация на борда

.9

6.1.2 Документацията следва да се съхранява на борда за срока на
експлоатация на кораба.
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6.1.1 Собственикът следва да получи, осигури и поддържа на борда документация,
както е посочено в 6.2 и 6.3, която следва да бъде леснодостъпна за инспектора.
Докладът за оценка на състоянието, посочен в 6.2, следва да включва превод на
английски език.

6.1

6

извършване на измервания на дебелината;

.7
вземане на представителни показания като цяло и когато се установи
неравномерна
корозия/хлътване;
.8
записване на зоните със значителна корозия; и

.6

обхват на щателния преглед и измерването на дебелината, като се
вземат предвид състоянието на покритието и съмнителните
зони/зоните със значителна корозия;

критерии за приемане (вижте списъка с минимални дебелини);

.4
.5

обхват на измерванията на дебелината;

мерки и механизми за измерване на дебелината (т.е. достъп,
почистване/премахване на корозионната кора, осветление,
вентилация, лична безопасност);

.2

.3

разписание на плавателния съд (т.е. пътуване, маневри за скачване и
разкачване, паралелни периоди, товарни и баластни операции и т.н.);

.1

5.6.3 Следва примерен списък на въпросите, които следва да бъдат разгледани на
срещата:

5.6.2 Преди започването на която и да е част от подновителния и междинния преглед
следва да се проведе среща за планиране на прегледа между участващия инспектор,
присъстващия представител на собственика, оператора от компанията, която ще
измерва дебелината (според случая), и капитана на кораба или подходящо
квалифициран представител, определен от капитана или компанията, с цел да се
установи, че всички мерки, предвидени в програмата за преглед, са налице, за да се
гарантира безопасното и ефикасно извършване на предстоящите дейности по прегледа
(вижте и 7.1.2).

ВЕСТНИК

Ако нито едно от горните условия не е изпълнено, следва да се осигурят скеле или
други еквивалентни средства за преглед на зоните под палубата.

достъп директно от палубата чрез вертикална стълба и малка
платформа, монтирана приблизително на 2 m под палубата
във всеки отсек; или

ако във всеки отсек са осигурени постоянни средства за достъп, които
позволяват безопасно влизане и излизане. Това означава:

.2

.1

когато покритието на конструкцията под палубата е в ДОБРО
състояние и няма доказателства за загуби; или

Среща за планиране на прегледа

5.6.1 Подходящата подготовка и тясното сътрудничество между присъстващия
инспектор и представителите на собственика на борда преди и по време на прегледа
са съществена част от безопасното му и ефикасно провеждане. По време на прегледа
на борда следва редовно да се провеждат срещи по въпросите на безопасността.

5.6

ДЪРЖАВЕН

.1

5.5.6 Ако дълбочината на преградите е по-голяма от 1,5 m, салове или лодки могат да
бъдат допускани само:

5.5.5 Само салове или лодки могат да бъдат допускани за проверка на зони под
палубата на цистерни или помещения, ако дълбочината на преградите е 1,5 m или помалка.

на разположение на всички участници следва да има подходящи
спасителни жилетки;

.3

стълбата за достъп с ясна видимост към лодката или сала;
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доклад за оценка на състоянието (приложение 7); и

доклади от измерванията на дебелината (приложение 8).

.2

.3

Съпътстващи документи

следната

всякаква друга информация, която би спомогнала за
идентифицирането на критичните структурни зони и/или съмнителните
зони, изискващи проверка.

състояние на покритието или системата за предотвратяване на
корозия, ако има такава. Указанията за докладване са дадени в
приложение 3; и

Процедури за измерване на дебелината

Общи положения
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Оценка на доклада от прегледа

Докладване и оценка на прегледа

Докладване

8.2.3 На собственика следва да се издаде доклад за оценка на състоянието от
прегледа и резултатите, както е показано в приложение 7, който да се остави на борда
на кораба за справка при бъдещи прегледи. Докладът за оценка на състоянието трябва
да бъде одобрен от Администрацията или от призната организация от името на
Администрацията.
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8.2.2 Когато прегледът е разделен между различни станции за преглед, следва да се
изготвя доклад за всяка част от прегледа. Преди да се продължи или завърши
прегледът, на следващия участващ инспектор следва да се предостави списък на
проверените и/или изпитаните елементи (изпитвания на налягане, измервания на
дебелината и т.н.) и да се посочи дали елементът е бил одобрен.

8.2.1 Принципите за докладване на прегледите са посочени в приложение 8.

8.2

8.1.2 Анализът на данните следва да се извършва и одобрява от Администрацията или
признатата организация, упълномощена от Администрацията, и заключенията от
анализа следва да бъдат част от доклада за оценка на състоянието.

8.1.1 Данните и информацията за състоянието на конструкцията на кораба, събрани по
време на прегледа, следва да бъдат оценени за приемливост и непрекъсната
конструктивна цялост на кораба.

8.1

8

7.3.2 Инспекторът следва да преразгледа окончателния доклад за измерване на
дебелината и да подпише първата страница.

ВЕСТНИК

7.1.1 Необходимите измервания на дебелината, ако не се извършват от признатата
организация, действаща от името на Администрацията, следва да бъдат наблюдавани
от инспектор от признатата организация. Инспекторът трябва да бъде на борда
дотолкова, доколкото е необходимо, за да контролира процеса.

7.1

7

Преди прегледа инспекторът следва да провери пълнотата на документацията на
борда и нейното съдържание като основа за прегледа.

Преглед на документацията на борда

.6

.3

течове във вертикалните прегради и тръбопроводите;

.2

проверки от персонала на кораба по отношение на:

.5

влошаване на конструкцията като цяло;

история на товари и баласти;

.4

.1

история на предишни ремонти;

.3

Докладване

7.3.1 За Администрацията се изготвя и представя доклад за измерването на
дебелината. Докладът трябва да посочва местоположението на измерванията,
измерената дебелина, както и съответната оригинална дебелина. Освен това докладът
следва да посочва датата, на която са извършени измерванията, вида на
измервателното оборудване, имената на персонала и тяхната квалификация, и да бъде
подписан от оператора. Докладът за измерване на дебелината трябва да следва
принципите, определени в препоръчителните процедури за измервания на дебелината,
изложени в приложение 8.

7.3

7.2 Освидетелстване на компанията, която ще измерва дебелината
Измерванията на дебелината трябва да се извършват от квалифицирана компания,
освидетелствана от организация, призната от Администрацията в съответствие с
принципите, посочени в приложение 5.

7.1.5 Процедурните изисквания за измерванията на дебелината са посочени в
приложение 14.

7.1.4 Във всички случаи обхватът на измерванията на дебелината следва да бъде
такъв, че да бъде представителен относно действителното средно състояние.

7.1.3 Измерванията на дебелината на структурите в зоните, в които са необходими
щателни прегледи, следва да се извършват едновременно с щателните прегледи.

7.1.2 Компанията, която ще измерва дебелината, следва да бъде поканена на срещата
за планиране на прегледа, която ще се проведе преди започването на прегледа.

ДЪРЖАВЕН

6.4

разположение

програма за преглед, както се изисква съгласно 5.1, до приключване на
подновителния или междинния преглед, според случая.

на

.2
основните конструктивни планове на товарните трюмове и баластните
танкове;

.1

На борда следва да има
допълнителна документация:

6.3

6.2.2 Досието на доклада от прегледа следва да бъде достъпно и в офисите на
собственика и Администрацията, или в офиса на организацията, призната от
Администрацията.

доклади от структурните прегледи (приложение 6);

.1

6.2.1 Документацията на борда следва да включва досие на доклада от прегледа,
състоящо се от:

6.2 Досие на доклада
от прегледа

БРОЙ 49
С Т Р. 1 7

С Т Р. 1 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЩАТЕЛЕН ПРЕГЛЕД
ПРИ ПОДНОВИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД
Възраст ≤ 5 години
Подновителен преглед №1
(A) 25% от рамките на корпуса
в предния товарен трюм
на представителни
позиции
(А) Избрани рамки в
останалите товарни
трюмове
(В) Една напречна преграда
със съответната обшивка
и надлъжни елементи в
две представителни
цистерни за воден баласт
от всеки тип (т.е. горни
или от страната на
бункера)
(С) Две избрани напречни
вертикални прегради на
товарния трюм,
включително вътрешната
конструкция на горните и
долните опори, ако има
такива
(D) Всички люкови закрития и
комингси на товарни
трюмове (обшивка и
усилващи набори)

5 < Възраст ≤ 10 години
Подновителен преглед №2
(А) Всички рамки на корпуса в предния
товарен трюм и 25% от рамките на
корпуса във всеки от останалите
товарни трюмове, включително горните
и долните накрайници и прилежащата
външна обшивка
(А) За кораби за насипни товари със 100
000 dwt и повече, всички рамки на
корпуса в предния товарен трюм и 50%
от рамките на корпуса във всеки от
останалите товарни трюмове,
включително горните и долните
накрайници и прилежащата външна
обшивка.
(В) Една напречна преграда със съответната
обшивка и надлъжни елементи във всяка
цистерна за воден баласт
(В) Предна и задна напречна вертикална
преграда в една баластна цистерна,
включително системата на усилващите
набори
(С) Всички напречни вертикални прегради
на товарния трюм, включително
вътрешната конструкция на горните и
долните опори, ако има такива
(D) Всички люкови закрития и комингси
на товарни трюмове (обшивка и
усилващи набори)
(Е) Всички палубни обшивки и под-палубната

10 < Възраст ≤ 15 години
Подновителен преглед №3
(А) Всички рамки на корпуса в
предния и един друг избран
товарен трюм и 50% от
рамките във всеки от
останалите товарни трюмове,
включително горните и
долните накрайници и
прилежащата външна
обшивка
(В) Всички напречни вертикални
прегради в баластните цистерни,
включително системата на
усилващите набори
(В) Всички напречни
прегради със
съответната обшивка и
надлъжни елементи във
всяка цистерна за воден
баласт
Зони (C), (D) и (E) като за
подновителен преглед № 2

Възраст > 15 години
Подновителен преглед №4 и
следващите
(А) Всички рамки на
корпуса във всички
товарни трюмове,
включително горните
и долните накрайници
и прилежащата
външна обшивка.
Зони (B) до (E) като
за колона 3
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(A)
Напречна рамка на товарен трюм.
(В)
Напречна преграда или водоплътна напречна вертикална преграда в цистерни за воден баласт.
(С) Обшивки, усилващи набори и носещи греди на напречна вертикална преграда в товарен трюм.
(D) Люкови закрития и комингси на товарен трюм.
(Е)
Палубната обшивка в линията на отворите на люковете между люковете на товарните трюмове..
Вижте скиците в допълнение 3 към приложение 8 за зоните, съответстващи на (A), (B), (C), (D) и (E).
Вижте и скицата в приложение 15 за зоните на страничните рамки на корпуса за кораби, които отговарят на изискванията на
Резолюция MSC.168(79).
Бележка: Щателният преглед на напречните вертикални прегради се извършва на четири нива:
Ниво а) Непосредствено над вътрешното дъно и непосредствено над линията на ъгловите съединения (ако има такива) и
избутващите механизми за кораби без долна опора.
Ниво b) Непосредствено над и под шелфовата планка на долната опора (за корабите, оборудвани с долни опори) и
непосредствено над линията на избутващите планки.
Ниво с) Около средата на височината на вертикалната преграда.
Ниво d)
Непосредствено под обшивката на горната палуба и непосредствено до горната цистерна на крилото, и
непосредствено под шелфовата планка на горната опора за кораби, оборудвани с горни опори, или непосредствено
под горната цистерна.
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БРОЙ 49

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗМЕРВАНИЯ НА ДЕБЕЛИНАТА ПРИ ПОДНОВИТЕЛНИТЕ
ПРЕГЛЕДИ
Възраст ≤ 5 години
1

5 < Възраст ≤ 10 години

1
Съмнителни зони 1
2

3

4

5
6

2
Съмнителни зони
В рамките на зоната на
дължината на товара: две
напречни сечения на
палубната обшивка извън
линията на отворите на
товарните люкове
Измервания, за обща
оценка и записване на
модела на корозия, на тези
конструктивни елементи,
които са предмет на
щателен преглед съгласно
приложение 1
Вятърни и водни стрингери по
отношение на напречните
сечения, разгледани в точка 2
по-горе
Избрани въздушни и водни
стрингери извън зоната на
дължината на товара
Вижте 1.1.5 и приложение
15 за допълнителни
насоки за измерване на
дебелината, приложими
за страничните рамки и
скоби на корпуса на
корабите, при условие че
са спазени изискванията
на Резолюция
MSC.168(79)

10 < Възраст ≤ 15 години
3
1 Съмнителни зони
2 В рамките на зоната на дължината на
товара:
.1 всяка планка на палубата
извън линията на отворите
на товарните люкове
.2 две напречни сечения, едното от
които трябва да бъде в средната зона
на кораба, извън линията на отворите
на товарните люкове
3 Измервания, за обща оценка и
записване на модела на корозия, на
тези конструктивни елементи, които
са предмет на щателен преглед
съгласно приложение 1
4 Всички въздушни и водни
стрингери в зоната на дължината
на товара
5 Избрани въздушни и водни стрингери
извън зоната на дължината на товара
6 Вижте 1.1.5 и приложение 15 за
допълнителни насоки за измерване
на дебелината, приложими за
страничните рамки и скоби на
корпуса на корабите, при условие че
са спазени изискванията на
Резолюция MSC.168(79)
7 Както се изисква от приложение
12 за кораби, които отговарят
на изискванията на правило
XII/6.1 от Конвенцията

Възраст > 15 години
4
1 Съмнителни зони
2 В рамките на зоната на
дължината на товара:
.1 всяка планка на
палубата извън
линията на отворите
на товарните люкове
.2 три напречни сечения,
едното от които трябва да
бъде в средната зона на
кораба, извън линията на
отворите на товарните
люкове
.3 всяка планка на дъното
3 Точка 3, посочена в колона 3
4 Всички въздушни и водни
стрингери, пълна дължина
5 Вижте 1.1.5 и приложение 15 за
допълнителни насоки за
измерване на дебелината,
приложими за страничните рамки и
скоби на корпуса на корабите, при
условие че са спазени
изискванията на Резолюция
MSC.168(79)
6 Както се изисква от
приложение 12 за кораби,
които отговарят на
изискванията на правило
XII/6.1 от
Конвенцията

Наименование на кораба: ......................................................................................................
Доклад от инспекцията на собственика - Състояние на конструкцията
За цистерна/трюм №: ............................................
Клас стомана: палуба: ........................ страна: ...................................дъно: .....................
надлъжна вертикална преграда: ...................................
Елементи
Пукнатини Деформации Корозия Покритие Хлътване Модификация/ремонт
Друго състояние
Палуба:
Дъно:
Страна:
Странична
рамка:
Надлъжни
вертикални
прегради:
Напречни
вертикални
прегради:
Извършени ремонти поради:
Извършени измервания на дебелината (дати):
Общи резултати:
Неизвършени в срок прегледи:
Изключителни условия за клас:
Коментари:
Дата на инспекцията ................................................................................................................
Извършил проверката: ............................................................................................................
Подпис: ...............................................................................................................................

Състояние на конструкцията

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ДОКЛАД ОТ ИНСПЕКЦИЯТА НА СОБСТВЕНИКА

35
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Приложно поле

1.1

Документация

Разпределение на товарните трючове, цистерните и пространствата

Списък на товарните трюмове, цистерните и пространствата с
информация за тяхната употреба, степента на покритията и система за
предотвратяване на корозията

Списък на оборудването за прегледа

Цялостен преглед

Изисквания за прегледа

Щателен преглед

Идентификация на цистерните за изпитването на цистерни

Идентификация на зоните и участъците за измерване на дебелината

b)

а)

Посочени в следната таблица(и):

Определя се от приложената таблица за допустими загуби и
първоначалната дебелина на структурата на корпуса на кораба;

37

В този раздел от програмата за преглед следва да се уточни минималната дебелина на
корпусните конструкции на този кораб, които подлежат на преглед, съобразно а) или b):

10
Минимална дебелина на структурите
на корпуса

В този раздел на програмата за преглед следва да се определят и изброят зоните и
участъците, в които трябва да се извършат измервания на дебелината в съответствие
с 2.6.1.

9

В този раздел на програмата за преглед следва да се определят и изброят товарните
трюмове и цистерните, които следва да бъдат подложени на изпитване на цистерни за
този кораб в съответствие с 2.7.

8

В този раздел от програмата за преглед следва да се определят и изброят структурите
на корпуса, които следва да бъдат подложени на щателен преглед за този кораб в
съответствие с 2.5.2.

7.2

В този раздел от програмата за преглед следва да се определят и изброят
пространствата, които следва да бъдат подложени на цялостен преглед за този кораб в
съответствие с 2.5.1.

7.1

7

В този раздел от програмата за преглед следва да се определи и изброи оборудването,
което ще бъде предоставено за извършване на прегледа и необходимите измервания
на дебелината.

6

ВЕСТНИК
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Този раздел от програмата за преглед следва да посочва всички промени, свързани с
(и следва да актуализира) информацията за използването на трюмовете и цистерните
на кораба, степента на покритията и системата за предотвратяване на корозия,
предоставени във въпросника за планиране на прегледа.

3

Този раздел от програмата за преглед следва да предоставя информация (под
формата на планове или текст) за разпределението на товарните трюмове, цистерните
и пространствата, които попадат в обхвата на прегледа.

2

Всички документи, използвани при разработването на програмата за преглед, следва
да бъдат на разположение на борда по време на прегледа, както се изисква в раздел 6.

1.2

Разпоредби и метод за достъп до структурите

В този раздел от програмата за преглед следва да се посочат всички промени,
свързани с (и следва да се актуализира) информацията относно разпоредбите и
методите за достъп до структурите, предоставена във въпросника за планиране на
прегледа.

5

ДЪРЖАВЕН

1.1.2 Механизмите и аспектите на безопасността на прегледа следва да бъдат
приемливи за участващия инспектор.

1.1.1 Настоящата програма за преглед включва минималния обхват на цялостните
прегледи, щателните прегледи, измерванията на дебелината и изпитванията на
налягането по дължината на товарното пространство, товарните трюмове, баластните
танкове, включително цистерните на носа и кърмата, изисквани от Кодекса.

Въведение

Условия за преглед

Този раздел от програмата за преглед следва да предоставя информация за условията
за прегледа, например информация относно почистването на товарния трюм и
цистерните, освобождаването на газ, вентилацията, осветлението и т.н.

4

20

1

Наименование на кораба:
MМО номер:
Държава на знамето:
Пристанище на регистрация:
БРТ:
Товароподемност (в метрични тонове):
Дължина между перпендикулярите (m):
Корабостроител:
Номер на корпуса:
Призната организация (ПО):
Идентификация на кораба от ПО:
Дата на построяване на кораба:
Собственик:
Компания, която ще измерва дебелината:

Основна информация и данни

ПРОГРАМА ЗА ПРЕГЛЕД

ПРИЛОЖЕНИЕ 4A

С Т Р.
БРОЙ 49

Минимална
дебелина
(mm)

Дебелина при
значителна корозия
(mm)
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Оригинална
дебелина (mm)

Минимална
дебелина
(mm)

Дебелина при
значителна корозия
(mm)

Компания, която ще измерва дебелината
В този раздел на програмата за преглед следва да се определят промените, ако има
такива, свързани с информацията за компанията, която ще измерва дебелината,
предоставена във въпросника за планиране на прегледа.

11

Бележка: Таблиците за допустимите загуби следва да бъдат приложени
към програмата за прегледа.

Обшивка
Фланци
Усилващи набори
Люкови закрития
Обшивка
Усилващи набори
Комингси на люкове
Обшивка
Усилващи набори

Напречни преградни
рамки в горни цистерни
Обшивка
Фланци
Усилващи набори
Напречни преградни
рамки в цистерни на
бункер

Зона или
местоположение

Обшивка на горната опора
Усилващи набори на
горната опора
Обшивка на долната опора
Усилващи набори на
долната опора

Обшивка
Усилващи набори (ако е
приложимо)

Надлъжни носещи греди
(ако е приложимо)
Напречни вертикални
прегради
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ВЕСТНИК

Обшивка
Надлъжни елементи (ако е
приложимо)

Фланци на страничните
рамки
Прегради на горните скоби
Фланци на горните скоби
Прегради на долните скоби
Фланци на долните скоби
Надлъжна вертикална
преграда (ако е
приложимо)

Оригинална
дебелина (mm)

ДЪРЖАВЕН

Обшивка
Надлъжни елементи
Надлъжни подпорни греди
Страна на кораба по
отношение на товарните
трюмове
Обшивка
Прегради на страничните
рамки

Палуба
Обшивка
Надлъжни елементи
Надлъжни носещи греди
Обшивка на палубната
преграда
Усилващи набори на
палубната преграда
Дъно
Обшивка
Надлъжни елементи
Надлъжни носещи греди
Вътрешно дъно
Обшивка
Надлъжни елементи
Надлъжни носещи греди
Подове
Страна на кораба по
отношение на горните
цистерни
Обшивка
Надлъжни елементи
Страна на кораба по
отношение на цистерните
от страната на бункера
Обшивка
Надлъжни елементи
Страна на кораба по
отношение на цистерните
(ако е приложимо)

Зона или
местоположение

БРОЙ 49
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Претърпени повреди, свързани с кораба

Описание на
повредите

Местоположение

Ремонт

Възможна
причина,
ако е
известна

Описание на
повредите

Местоположение

Ремонт

Други съществени коментари и информация

40

Дата на
ремонта

Дата:

Дата:
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(име и подпис на упълномощения представител на Администрацията)

(име и подпис на упълномощения представител на собственика)

Изготвя се от собственика в сътрудничество с Администрацията в изпълнение на 5.1.3.

Тази част от програмата за преглед следва да идентифицира и изброява всяка друга
документация, която е част от плана.

Допълнение 3 – Друга документация

Въпросникът за планиране на прегледа (приложение 4В), който е представен от собственика,
следва да бъде приложен към програмата за преглед.

Допълнение 2 – Въпросник за планиране на прегледа

ВЕСТНИК

В този раздел на програмата за преглед следва да се предоставят всякакви други коментари и
информация, свързани с прегледа.

15

В този раздел от програмата за преглед следва да се определят и изброят критичните
структурни зони и съмнителните зони, ако такава информация е налична.

Критични структурни зони и съмнителни зони

В този раздел на програмата за преглед следва да се определят и изброят зоните със
значителна корозия от предишни прегледи.

Зони, идентифицирани със значителна корозия при предишни прегледи

Номер или зона
на товарния
трюм,
цистерната или
помещението

14

Дата на
ремонта

5.1.3.2 изисква да бъдат на разположение основните структурни планове на товарните и
баластните танкове (чертежи на размерите на частите на корабния набор), включително
информация относно използването на високоякостна стомана. В настоящото допълнение към
програмата за преглед следва да се определят и изброят основните структурни планове, които
са част от програмата за преглед.

Допълнение 1 - Списък на плановете

Допълнения

ДЪРЖАВЕН

13

Възможна
причина,
ако е
известна

Повреди по корпуса на кораби от същия клас или подобни кораби (ако има такива) в
случай на повреди, свързани с конструкцията

Номер или
зона на
товарния
трюм,
цистерната
или
помещението

Повреди по корпуса, подредени по местоположение за този кораб

Този раздел от програмата за преглед, като се използват таблиците по-долу, следва
да съдържа подробности за повредите на корпуса най-малко през последните три
години по отношение на товарните трюмове, баластните танкове и празните
пространства в рамките на зоната на дължината на товара. Тези повреди подлежат
на преглед.

12
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Цистерни на
бункера
F.P.
A.P.
Трюм/цистерна
№

Товарни
трюмове

Горни цистерни

на

кораба:

Нос
Кърма
Странични комингси на
люкове
Горна наклонена планка
Обшивка на горната опора
Палубна преграда
Странична обшивка, рамки и
скоби
Напречна вертикална
преграда
Обшивка на цистерната на
бункера
Долна опора
Горна част на цистерната
Под-палубна конструкция
Странична обшивка и
конструкция
Наклонена планка и
конструкция
Прегради и вертикални
прегради
Наклонена планка и
конструкция на бункера
Странична обшивка и
конструкция
Структура

Временно
скеле
Салове

ВЕСТНИК

Стълби
Директен
достъп
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2
Собственикът следва да посочи в таблицата по-долу средствата за достъп до
структурите, които са предмет на щателен преглед и измерване на дебелината.
Щателен преглед е преглед, при който детайлите за структурните компоненти са в
рамките на визуалния диапазон на инспектора, т.е. обикновено са на една ръка
разстояние.

ДЪРЖАВЕН

Информация относно предоставянето на достъп за щателни прегледи и
измерване на дебелината

Дата на построяване:

Товароподемност (в метрични тонове):

БРТ:

Идентификация на кораба от ПО:

Призната организация:

Собственик:

Пристанище на регистрация:

Държава на знамето:

MМО номер:

Наименование

Данни

1
Следващата информация ще позволи на собственика, в сътрудничество с
Администрацията, да разработи програма за преглед, отговаряща на изискванията на
Кодекса. От съществено значение е при попълването на настоящия въпросник
собственикът да предоставя актуална информация. След като бъде попълнен,
настоящият въпросник следва да съдържа цялата информация и материали, изисквани
от Кодекса.

ВЪПРОСНИК ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ПРЕГЛЕДА

ПРИЛОЖЕНИЕ 4B
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Други средства (моля, посочете)

Структура на дъното
Прегради и вертикални
прегради
Структура с двойно дъно
Вътрешна структура на
горната опора
Вътрешна структура на
долната опора

43

Степен на
покритие
(2)

L=

долна част; C = окомплектован

U = горна част; M = средна част;

Дата:…………………………………………...

Подпис:……………………………………

……………………………………………………
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Име и адрес на одобрената компания, която ще измерва дебелината

Посочете несъответствията, свързани с техническото обслужване на корпуса,
включително съответните коригиращи действия:

Система за управление на безопасността

45

ВЕСТНИК

2)

1) HC = твърдо покритие; SC = меко покритие;
SH = полутвърдо покритие; NP = без
защита

Хронология на
трюмовете и
цистерните (5)

Име на представителя на
собственика:

Състояние на Влошаване на
покритие (3) конструкцията
(4)

Посочете цистерните, които се използват за
нефт/баласт.

Бележка:

Нос
Кърма
Различни
други
пространства:

Цистерни с
двойно дъно
Горни опори
Долни опори

Защита
срещу
корозия (1)

Посочете докладите от проверките на държавния пристанищен контрол, съдържащи
недостатъци, свързани с конструкцията на корпуса, и съответната информация за
отстраняване на недостатъците:

Доклади от проверки на държавния пристанищен контрол

DR = повреда и ремонт; L = течове;
CV = преобразуване (към настоящия въпросник се прилага описание)

N = няма записани данни; Y = записани данни, към настоящия въпросник
следва да се приложи описание на данните

4)
5)

G = добро; F = задоволително; P = лошо;
RC = нанасяне на ново покритие (през последните три години)

3)

ДЪРЖАВЕН

Цистерни с
двойна
обшивка

Цистерни на
бункера

Горни цистерни

Товарни
трюмове

Цистерна/
трюм №

3
Като използва формат, подобен на дадения в таблицата по-долу (който е даден
като пример), собственикът следва да предостави подробности за резултатите от
проверките си през последните 3 години – в съответствие с Кодекса - за всички
ТОВАРНИ трюмове, БАЛАСТНИ танкове и ПРАЗНИ пространства в товарното
отделение.

Проверки на собственика

Хронология на насипните товари с корозивен характер (напр. високо съдържание
на сяра)

С Т Р. 2 4
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Приложение

Процедури за освидетелстване

оборудване, използвано за измерване на дебелината, като например
машини за ултразвуково изпитване и техните процедури за
поддръжка/калибриране;

.4

формат на записите на измерванията в съответствие с
препоръчителните процедури за измервания на дебелината (вижте
приложение 8).

програми за обучение на техници за измерване на дебелината; и

Освидетелстване

Оттегляне на освидетелстването

когато инспекторът е открил недостатъци в одобрените работни
системи за измерване на дебелината на компанията; и
когато компанията не е докладвала за всяка промяна, посочена в 4, на
организацията, призната от Администрацията, съгласно изискванията.

.2
.3

1.2
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записи от прегледа, включително предприетите действия, които

.3

в
документация за извършените прегледи с наложени или заличени
констатации, извършени ремонти и условие за класифициране
(препоръка);

извършени
.2

са

доказателства, че предписаните прегледи
съответствие с приложимите изисквания;

.1

Докладването следва да включва:

когато е наложено или заличено условие за класифициране
(препоръка).

когато са извършени ремонти, подновявания или модификации; и
.4

когато са открити структурни повреди/дефекти;

.2
.3

във връзка със започването, продължаването и/или приключването на
периодични прегледи на корпуса, т.е. годишни, междинни и
подновителни прегледи, в зависимост от случая;

Доклад от прегледа се изготвя в следните случаи:

1.1
.1

Общи положения

1

По принцип за корабите за насипни товари, които са предмет на Кодекса, инспекторът
следва да включи следното съдържание в доклада си за преглед на конструкцията на
корпуса и тръбните системи, които са от значение за прегледа.

ПРИНЦИПИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА ПРЕГЛЕДА

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

когато измерванията са извършени неправилно или резултатите са
докладвани неправилно;

.1

Освидетелстването може да бъде оттеглено в следните случаи:

5

ВЕСТНИК
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3.1 При задоволителни резултати от одита на компанията, посочен в 2.2, и от
демонстрационните изпитвания, посочени в 2.3, Администрацията или организацията,
призната от Администрацията, издава свидетелство за одобрение, както и известие, че
работната система за измерване на дебелината на компанията е освидетелствана.

3

Одитиране на компанията
2.2 При преглед на представените документи със задоволителни резултати следва
да се извърши одит на компанията, за да се установи, че тя е надлежно организирана и
управлявана в съответствие с представените документи и в крайна сметка е в
състояние да извършва измерване на дебелината на корпусната конструкция на
кораби.
2.3
Освидетелстването зависи от демонстрация на измерване на дебелината на
борда, както и от задоволителните начини за докладване.

.7

.6

ръководство за операторите на измерванията на дебелината;

професионален опит на техниците, т.е. опит на техниците като
оператори за измерване на дебелината, технически познания и опит,
свързани с конструкцията на корпуси и т.н. Операторите следва да
бъдат квалифицирани съгласно признат индустриален стандарт за
изпитване без разрушаване;

.3

Доклад за всяка промяна в сертифицираната система за измерване на
дебелината

В случай на промяна в сертифицираната работна система на компанията за измерване
на дебелината тази промяна следва незабавно да се докладва на организацията,
призната от Администрацията. Когато признатата от Администрацията организация
счете за необходимо, следва да се извърши повторен одит.

4

3.2 Подновяването/заверката на свидетелството следва да се извършва на
интервали, ненадвишаващи три години, чрез проверка на спазването на
първоначалните условия.

ДЪРЖАВЕН

.5

опит на компанията в измерването на дебелината на корпусни
конструкции на кораби;

описание на компанията, напр. организационна и управленска
структура;

.2

.1

2.1 Следните документи трябва да се представят за одобрение на организация,
призната от Администрацията:

Предаване на документи

2

Настоящите насоки се прилагат за освидетелстване на компанията, която възнамерява
да извърши измерването на дебелината на корпусните конструкции на корабите.

1

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА КОМПАНИЯ,
УЧАСТВАЩА В ИЗМЕРВАНЕТО НА ДЕБЕЛИНАТА НА
КОРПУСНИТЕ КОНСТРУКЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

БРОЙ 49
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информация, която може да се използва като данни за поддържане на
правилата и инструкциите за класифициране.

информация за планирането на бъдещи прегледи; и

Определяне на отделенията, в които е извършен цялостен преглед.

Обхват на прегледа

Идентификация на цистерните, които подлежат на изпитване на цистерни.
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3.1 Тип, обхват и състояние на защитното покритие във всяка цистерна, според
случая (определено като ДОБРО, ЗАДОВОЛИТЕЛНО или ЛОШО), включително

Резултат от прегледа

е проведено работно изпитване при работно налягане.

е извършен преглед, включително вътрешен преглед на
тръбопроводите с клапаните и фитингите и измерване на дебелината,
в зависимост от случая; и

пукнатини/фрактури с описание на местоположението и обхвата;
деформиране с описание на местоположението и обхвата; и
вдлъбнатини с описание на местоположението и обхвата;

.3
.4
.5

Действия, предприети във връзка с констатациите

докладът от измерването на дебелината следва да бъде проверен и
подписан от инспектора, контролиращ измерванията на борда.

обхвата на ремонта; и
изпитванията без разрушаване.

.5

скици/снимки, според случая;
.4

.2

.1 класове стомана и размери на части на корабния набор (ако са
различни от оригиналните); и

метода на ремонт (т.е. подновяване или модификация), включително:

конструктивния елемент;

.2
.3

отделението;

.1

Извършените ремонти следва да бъдат докладвани с посочване на:
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4.3
За ремонтите, които не са завършени по време на прегледа, следва да се
наложи условие за класифициране/препоръка с конкретен срок за ремонта. С цел да
се предостави точна информация на инспектора, който присъства за преглед на
ремонтите, условието за класифициране/препоръката следва да бъдат достатъчно
подробни с идентификация на всеки елемент, който подлежи на ремонт.
За
идентифициране на мащабни ремонти може да се види докладът от прегледа.

4.2

ВЕСТНИК

3

.2

.1

2.6 Идентифициране на тръбопроводните системи на палубата и в товарните
трюмове, баластните танкове, тръбните тунели, кофердамите и празните
пространства, където:

2.5

2.4 За зоните в баластни танкове и товарни трюмове, за които е установено, че
защитното покритие е в добро състояние и обхватът на щателния преглед и/или
измерването на дебелината е специално разгледан, следва да се определят
структурите, които са обект на специално разглеждане.

зони със значителна корозия;

.2

идентификация на отделенията, в които не са открити структурни
повреди/дефекти. Докладът може да бъде допълнен със скици/снимки;
и

корозия с описание на местоположението, типа и обхвата;

.1

установяване на констатации като:

4.1 Когато присъстващият инспектор е на мнение, че са необходими ремонти, всеки
елемент, който трябва да бъде ремонтиран, следва да бъде посочен в номериран
списък. Когато се извършват ремонти, подробностите за извършените ремонти следва
да бъдат докладвани, като се направи конкретна препратка към съответните елементи
в номерирания списък.

4

.3

.2

.1

3.2 Състояние на конструкцията на всяко помещение с информация за следното,
според случая:

идентификация на цистерните, снабдени с аноди.

ДЪРЖАВЕН

Когато се изисква само частичен преглед, т.е. 25% от рамките на корпуса, една
напречна преграда, две избрани напречни вертикални прегради в товарния трюм,
идентификацията следва да включва местоположението във всеки баластен танк и
товарен трюм чрез посочване на броя на рамките.

Бележка: Като минимум определянето на местата на щателния преглед и
измерването на дебелината следва да включва потвърждение с
описание на отделните конструктивни елементи, съответстващо на
обхвата на изискванията, посочени в приложение А на база вида на
периодичния преглед и възрастта на кораба.

2.2 Определяне на местата във всеки баластен танк и товарен трюм, включително
люковите закрития и комингсите, където е проведен щателен преглед, заедно с
информация за използваните средства за достъп.
2.3 Определяне на местата във всеки баластен танк и товарен трюм, включително
люковите закрития и комингсите, където е извършено измерване на дебелината.

2.1

2

1.3 Когато прегледът е разделен между различни станции за преглед, следва да се
изготвя доклад за всяка част от прегледа. Преди да се продължи или завърши
прегледът, на следващия участващ инспектор следва да бъде предоставен списък на
прегледаните елементи, съответните констатации и указание дали елементът е бил
одобрен. Измерването на дебелината и изпитването на цистерни също трябва да
бъдат посочени за следващия инспектор.

.5

.4

формират подлежаща на одит документирана следа. Докладите от
прегледите следва да се съхраняват в досието на доклада от
прегледите, което е необходимо да бъде на борда;

С Т Р. 2 6
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Резюме на прегледа е приложено към настоящия документ на лист 2.

Дата

Дата
Име
Подпис

Име
Подпис

Приложени доклади и документи:
1)
2)
3)
4)
5)

Офис

Доклад за оценка на
състоянието
изготвен от:
Офис
Докладът за оценка на
състоянието е проверен
от
Длъжност

Длъжност

3
Подновителният преглед е завършен в съответствие с настоящия Кодекс на
(дата) .......................

50

P = Хлътване
C = Корозия като цяло
Следва да се отбележи всяка обшивка на дъното с интензитет на хлътване от
20% или повече, със загуби в диапазона на значителна корозия или със средна
дълбочина на хлътване от ⅓ или повече от действителната дебелина на
планката.

3

Забележки:
(напр. препратка към
приложени скици)

2

Модел на
корозия 2

Значителна корозия, т.е. 75 до 100% от допустимите нива на загуби.

Диминуция
на
дебелината
[%]

1

Бележки:

Разположение на
значително корозирали
цистерни/зони1 или зони с
дълбоко хлътване3

51

ДЪРЖАВЕН

Посочва се докладът от измерването на дебелината:

Извлечение от измерванията на дебелината

2

Дата на построяване:
Бележка за класификацията:
Дата на основно преобразуване:
Вид преобразуване:
Собственик:
Предишен собственик:

1
Докладите от прегледа и документите, изброени по-долу, са прегледани от
долуподписаните и приети за задоволителни.

БРТ:
Национален:
ITC (1969):

- резюме на местата на измерване
- Отделен формуляр, указващ
пространствата със значителна
корозия и съответната:
- диминуция на дебелината
- модел на корозия

- вижте началната страница
- къде и как е извършен прегледът
- обхват (кои цистерни/трюмове)
- препратка към доклада от измерването

Част 5 – Система за предотвратяване на
корозия на цистерните/трюмовете:
- Отделен формуляр, указващ:
- местоположението на покритието
- състоянието на покритието (ако е приложимо)

Част 1 – Общи данни:
Част 2 – Преглед на доклада:
Част 3 – Щателен преглед:
Част 4 – Измервания на дебелината:
на дебелината

Съдържание на доклада за оценка на състоянието

Част 6 – Ремонти:
- Идентификация на пространствата/зоните
Част 7 – Условие за класифициране/
изисквания на държавата на знамето:
Част 8 – Меморандуми:
- Допустими дефекти
- Всички точки на внимание за бъдещи
прегледи, например за съмнителни
зони
- Разширен годишен/междинен преглед поради
разрушаване на покритието
Част 9 – Заключение:
- Декларация за оценка/проверка на
доклада от прегледа

Товароподемност
(метрични тонове):

Наименование на кораба
:
Идентификационен номер на класа/Администрацията:
Предишен идентификационен номер на
класа/Администрацията:
MМО номер:
Пристанище на вписване:
Национално знаме:
Предишно национално знаме:

Общи данни

издаван след приключване на подновителния преглед

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО,

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

БРОЙ 49
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 7

Коментари

състояние с общо разрушаване на покритието над
20% или повече от зоните или твърда кора при 10%
или повече от разглежданите зони.

ЛОШО

52

Допълнение 1
Допълнение 2
Допълнение 3

Общи данни
Доклади от измерването на дебелината
Насоки за измерване на дебелината

4
Формулярите за докладване следва, когато е целесъобразно, да бъдат
допълнени с данни, представени на скици на конструкцията.

3
Допълнение 3 съдържа ръководни диаграми и бележки, свързани с
формулярите за докладване и изискванията за измерване на дебелината.
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2
Формулярите за докладване TM1-BC, TM2-BC(i), TM2-BC(ii), TM3-BC, TM4-BC,
TM5-BC, TM6-BC, TM7-BC(i) и TM7-BC(ii), посочени в допълнение 2, следва да се
използват за записване на измерванията на дебелината, като се посочи максимално
допустимата диминуция. Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена
в приложен документ.

1
Тези процедури следва да се използват за записване на измерванията на
дебелината, както се изисква в част А от приложение А.

Общи положения

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗМЕРВАНИЯ НА
ДЕБЕЛИНАТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ДЪРЖАВЕН

Ако състоянието на покритието е ЛОШО, следва да се въведат разширени
годишни прегледи. Това следва да се отбележи в част 8 от съдържанието на
доклада за оценка на състоянието.

състояние с локално разрушаване на покритието по
краищата на усилващите набори и заваръчните връзки
и/или леко ръждясване в над 20% или повече от
разглежданите зони, но по-малко от определеното за
ЛОШО състояние.

ЗАДОВОЛИТЕЛНО

състояние с незначителни петна ръжда.

Състояние на покритието съобразно следния стандарт:

3

ДОБРО

C = Покритие
NP = Без защита

2

Състояние на
покритието 3

Изброяват се всички баластни танкове и товарни трюмове.

Защита на
цистерната/трюма2

1

Бележки:

Цистерна/
трюм №1

Система за предотвратяване на корозия на цистерните/трюмовете

С Т Р. 2 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 49

ПОЗИЦИЯ НА
ПЛАНКАТА

Ориг.
№
дебели
или
на (mm)
буква

Измерено

P
S
12-то напред
11-то
10-то
9-то
8-мо
7-мо
6-то
5-то
4-то
3-то
2-ро
1-во
Мидел
1-во отзад
2-ро
3-то
4-то
5-то
6-то
7-мо
8-мо
9-то
10-то
11-то
12-то
Подпис на оператора………………………….........

Показание
Диминуция P

mm

%

Диминуция S

mm

%

P
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ДЪРЖАВЕН

Официален печат

Номер на доклад: ..................................................
състоящ се от ............................... страници
Име на оператора: ..............................................
Име на инспектора: .................................
Подпис на оператора: .........................................
Подпис на инспектора: ............................
Официален печат на компанията: ..................................... Прилагане: .......................................

Наименование
на
компанията,
извършваща
измерването
на
дебелината:
..........................................................
................................................................................................................................
Компанията,
която
ще
измерва
дебелината,
е
освидетелствана
от:
.................................................
Номер на свидетелството: ..................................................................................................................
Свидетелството е валидно от: ..........................................
до ...........................................................
Място на измерване: ............................................................................................................
Първа дата на измерване: ......................................................................................................
Последна дата на измерване: ......................................................................................................
Подновителният/междинният преглед се провеждат на: .........................................
Детайли на измервателното оборудване: ........................................................................................
Квалификация на оператора: .........................................................................................................

Наименование на кораба: ................................................................................................................
MМО
номер:
...........................................................................................................................
Идентификационен номер на класа/Администрацията: .....................................................................
Пристанище на регистрация: .........................................................................................................
БРТ: ........................................................................................................................
Товароподемност ............................................................................................................................
Дата на построяване: ...........................................................................................................................
Организация за класификация: ..............................................................................................................

ОБЩИ ДАННИ

Допълнение 1

БРОЙ 49
ВЕСТНИК

Измерено

S

mm

С Т Р. 2 9

Допълнение 2

ДОКЛАДИ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО НА
ДЕБЕЛИНАТА

Доклади от измерването на дебелината на всички обшивки на палубата, на цялата външна обшивка на
дъното или на страничната външна обшивка (TM1-BC)

Наименование на кораба..................... MМО номер.......................... Идентификационен номер на класа……………….Доклад №………………
ПОЗИЦИЯ НА
СТРИНГЕРА

Показание
Диминуция P

%

Диминуция S

mm

%

Средна
диминуция

P

S

Максимално
допустима
диминуция
(mm)

Бележки - вижте следващата страница
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ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…
Измерен Диминуция Диминуция
ПОЗИЦИЯ
№
Ориг.
P
S
НА
или Дебели- о
СТРИНГЕРА буква на (mm)

P
S
mm
%
mm

Подпис на оператора………………………….........
%
Макс.
доп.
диминуция
(mm)

Страничната външна обшивка, включваща избрани въздушни и водни
стрингери извън зоната на дължината на товара.

.4

За якостта на палубата да се посочи броят на стрингерите на
обшивката навътре от планката на подпорната греда.
За обшивката на дъното се посочва цифрата на стрингера на
обшивката навън от планката на кила.
За страничната външна обшивка се посочва цифрата на стрингера на
обшивката под вертикалния стрингер и буквата, която е показана на
разширението на корпуса.

.1
.2
.3

Позицията на стрингера трябва да бъде ясно указана, както следва:

Страничната външна обшивка, включваща избрани въздушни и водни
стрингери в рамките на зоната на дължината на товара.

Външните обшивки на кила, дъното и трюма в рамките на зоната на
дължината на товара.

Цялата палубна обшивка в рамките на зоната на дължината на товара.

.3

.2

.1

Този доклад следва да се използва за записване на измерването на дебелината
на:

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

6
Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.

5
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ДЪРЖАВЕН

4
Измерванията следва да се извършват на предните и задните зони на всички
планки.

3
Записват се само стрингерите на обшивката на палубата извън линията на
отворите.

2

1

Бележки към доклада TM1-BC:

С Т Р. 3 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 49

Наименование на кораба..................... MМО номер.......................... Идентификационен номер на класа………………. Доклад №………………

Доклад за измерването на дебелината на обшивката на корпуса и палубата (едно, две или три напречни сечения) (TM2-BC(i))

ОБШИВКА НА ПАЛУБАТА И ВЕРТИКАЛНИЯ
СТРИНГЕР
ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…
ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…
№
Ориг. Измерен Диминуция Диминуция
Макс. № или Ориг. Измерен Диминуция Диминуция
Макс.
P
S
P
S
или
дебел о
доп. буква дебел о
доп.
буква ина
димиина
димину(mm)
нуция
(mm)
ция
(mm)
(mm)
P
S
mm
%
mm
%
P
S
mm
%
mm
%

Планка на
подпорната
1-ви
стрингер на
борда
2-ро
3-то
4-то
5-то
6-то
7-мо
8-мо
9-то
10-то
11-то
12-то
13-то
14-то
централен
стрингер

вертикален
стрингер

ОБЩО
ГОРНА
ЧАСТ

Бележки - вижте следващата страница
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С Т Р. 3 1

Горната зона се състои от обшивка на палубата, планка на подпорната греда и
вертикален стрингер (включително заоблени планшири).

Трябва да се посочи точната позиция на рамката за измерването.

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

3

4

5
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ВЕСТНИК

6
Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.

Записва се само обшивката на палубата извън линията на отворите.
2

Едно, две или три сечения в зоната на дължината на товара, състоящи се от
конструктивни елементи (1), (2) и (3), както е показано на диаграмите на
типичните напречни сечения (допълнение 3).

Този доклад се използва за записване на измерванията на дебелината на
якостната обшивка на палубата и напречните сечения на обшивката на
вертикалния стрингер:

ДЪРЖАВЕН

1

Бележки към доклада TM2-BC(i):

БРОЙ 49

Доклад за измерването на дебелината на обшивката на корпуса и палубата (едно, две или три напречни сечения)
(TM2-BC(ii))
Наименование на кораба..................... MМО номер.......................... Идентификационен номер на класа………………. Доклад №………………
ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…
ПОЗИЦИЯ НА №
Ориг. Измерен Диминуция Диминуция
P
S
СТРИНГЕРА или
Дебе- о
буква
лина
(mm)

1-во под
вертикални
я стрингер
2-ро
3-то
4-то
5-то
6-то
7-мо
8-мо
9-то
10-то
11-то
12-то
13-то
14-то
15-то
16-то
17-то
18-то
19-то
20-то
стрингер на
кила

P

S

mm

%

mm

%

Макс.
доп.
диминуция
(mm)

ВЪНШНА ОБШИВКА
ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…
№
Ориг. Измерен Диминуция Диминуция
или Дебе- о
P
S
букв
лина
а
(mm)
P

S

mm

%

mm

%

Макс.
доп.
диминуция
(mm)

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…
№
Ориг. Измерено Диминуция Диминуция
или
P
S
Дебебуква
лина
(mm)
P

S

mm

%

mm

Макс.
доп.
диминуция
(mm)

%

ОБЩО ЗА
ДЪНОТО

Подпис на оператора………………………….........

Бележки - вижте следващата страница

59

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

Трябва да се посочи точната позиция на рамката за измерването.

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.

3

4

5

60
Зоната на дъното се състои от обшивката на кила, дъното и трюма.
2

Едно, две или три сечения в зоната на дължината на товара, състоящи се от
конструктивни елементи (4), (5), (6) и (7), както е показано на диаграмите на
типичните напречни сечения (допълнение 3).

Този доклад се използва за записване на измерванията на дебелината на
външната обшивка при напречните сечения:

ДЪРЖАВЕН

1

Бележки към доклада TM2-BC(ii):

С Т Р. 3 2

Доклад за измерването на дебелината на надлъжните елементи (едно, две или три напречни сечения)
(TM3-BC)
Наименование на кораба..................... MМО номер.......................... Идентификационен номер на класа………………. Доклад №………………
ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…
ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…
Ориг. Измерено Диминуция Диминуция Макс. Номер
Ориг. Измерено Диминуция Диминуция
доп. на
P
S
P
S
ДебеДебедими- елемент лина
елемент лина
нуция
(mm)
(mm)
(mm)
P
S
mm
%
mm
%
P
S
mm %
mm
%

КОНСТРУКТИВЕН Номер
ЕЛЕМЕНТ
на

Подпис на оператора………………………….........

Макс.
доп.
диминуция
(mm)

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…
Номер
Ориг. Измерено Диминуция Диминуция Макс.
доп.
P
S
на
Дебедимиелемент лина
нуция
(mm)
(mm)
P
S
mm
%
mm
%

Бележки - вижте следващата страница
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ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.

3

4

62
Трябва да се посочи точната позиция на рамката за измерването.
2

Едно, две или три сечения в зоната на дължината на товара, състоящи се от
подходящи конструктивни елементи (8) до (20), както е показано на диаграмата
на типичните напречни сечения (допълнение 3).

Този доклад следва да се използва за записване на измерванията на
дебелината на надлъжните елементи в напречните сечения:

ДЪРЖАВЕН

1

Бележки към доклада TM3-BC:

БРОЙ 49

Доклад за измерването на дебелината на напречните конструктивни елементи в цистерни с двойно дъно, цистерни от страната
на бункера и горни цистерни за воден баласт
(TM4-BC)
Наименование на кораба..................... MМО номер.......................... Идентификационен номер на класа………………. Доклад №………………
ОПИСАНИЕ НА ЦИСТЕРНАТА:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:
КОНСТРУКТИВЕН ЕЛЕМЕНТ
ЕЛЕМЕНТ
Измерено
Диминуция
Диминуция
Оригинална
P
S
дебелина
(mm)
Порт

Подпис на оператора………………………….........

Десен
борд

mm

%

mm

Максимално
допустима
диминуция
(mm)
%

Бележки - вижте следващата страница
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БРОЙ 49
64

ВЕСТНИК

4
Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.

Насоките за зоните на измерване са посочени в допълнение 3.

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.
3

2

Този доклад следва да се използва за записване на измерванията на
дебелината на напречните конструктивни елементи, състоящи се от
подходящи конструктивни елементи (23) до (25), както е показано на
диаграмата на типичните напречни сечения (допълнение 3).

ДЪРЖАВЕН

1

Бележки към доклада TM4-BC:

С Т Р. 3 4

Доклад за измерване на дебелината на напречните вертикални прегради на
товарния трюм (TM5-BC)
Наименование на кораба..................... MМО номер.......................... Идентификационен номер на класа………………. Доклад №………………
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:
СТРУКТУРЕН КОМПОНЕНТ
(ОБШИВКА/УСИЛВАЩ НАБОР)

Оригинална
дебелина
(mm)

Подпис на оператора………………………….........

БРОЙ РАМКИ:
Измерено
Порт

Десен
борд

Диминуция
P
mm
%

Диминуция
S
mm

%

Максимално
допустима
диминуция
(mm)

Бележки - вижте следващата страница
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ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

Този формуляр за доклад следва да се използва за записване на измерването
на дебелината на напречните вертикални прегради на товарния трюм.

Насоките за зоните на измерване са посочени в допълнение 3.

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.

2

3

4

66

ДЪРЖАВЕН

1

Бележки към доклада TM5-BC:

БРОЙ 49

Доклад относно измерването на дебелината на различни конструктивни
елементи (TM6-BC)
Наименование на кораба..................... MМО номер.......................... Идентификационен номер на класа………………. Доклад №………………
КОНСТРУКТИВЕН ЕЛЕМЕНТ:

СКИЦА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:
ОПИСАНИЕ

Ориг.
дебелина
(mm)

Измерено
P

Подпис на оператора………………………….........

S

Диминуция
P
mm

Диминуция
S
%

mm

%

Макс. доп.
диминуция
(mm)

Бележки - вижте следващата страница
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68

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.
3

БРОЙ 49

Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.

Насоките за зоните на измерване са посочени в допълнение 3.
2

ВЕСТНИК

4

Този доклад следва да се използва за записване на измерването на
дебелината на различни конструктивни елементи, включително конструктивни
елементи (28), (29), (30) и (31), както е показано на диаграмата на типичните
напречни сечения в допълнение 3.

ДЪРЖАВЕН

1

Бележки към доклада TM6-BC:

С Т Р. 3 6

Доклад за измерването на дебелината на напречните рамки на товарния
трюм (TM7-BC(i))
Наименование на кораба..................... MМО номер.......................... Идентификационен номер на класа………………. Доклад №………………
БРОЙ
РАМКИ

Ориг. Измерено
Дебелина
(mm)
P

S

ГОРНА ЧАСТ
Диминуция Диминуция
P
S

mm

%

mm

Подпис на оператора………………………….........

%

Макс.
№
доп. или
дими- буква
нуция
(mm)

ТОВАРЕН ТРЮМ №
СРЕДНА ЧАСТ
Ориг. Измерено Диминуция
P
Дебелина
(mm)
P

S

mm

%

Диминуция
S

mm

%

Макс.
доп.
диминуция
(mm)

№
или
буква

ДОЛНА ЧАСТ
Ориг. Измерено Диминуция
P
Дебелина
(mm)
P

S

mm

%

Диминуция
S

mm

Макс.
доп.
диминуция
(mm)

%

Бележки - вижте следващата страница
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РАМКА
№

Наименование на кораба………

Ориг.
Дебе- tREN
лина
tCOAT

mm
mm

mm
tM

mm
mm

Диминуция

%
Ориг.
Дебелина

mm

ЗОНА А

tREN
tCOAT

mm
mm

Типични напречни рамки в товарен
трюм:
Зона А за измерване на дебелината

Долна част

Средна част

Горна част

Нетипичен напречен елемент
Рамки в товарен трюм:
Зона А за измерване на
дебелината

Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

3
4

Насоките за зоните на измерване са посочени в допълнение 3.

номер на конструктивен елемент (34), както е показано на диаграмата на
типичното напречно сечение, показващ надлъжните и напречните
елементи в допълнение 3.

-

2

напречни рамки на товарен трюм; и

-

1 Този доклад следва да се използва за записване на измерването на дебелината на:

Бележки към доклада TM7-BC(i):

70

БРОЙ 49
ДЪРЖАВЕН

ТОВАРЕН ТРЮМ №:

tM

mm
mm

ВЕСТНИК

Зона B

Диминуция

%
Ориг.
Дебелина

mm
tREN
tCOAT

mm
mm

С Т Р. 3 7

Доклад от измерване на дебелината на страничните рамки на корпуса на
товарни трюмове (TM7-BC(ii))

ММО номер……. Идентификационен номер на класа ……………… Доклад № ………….

Страна:
ЗОНА С
(Порт/десен борд)

tM

mm
Диминуция

mm
%
Ориг.
Дебелина
ЗОНА D

mm
tREN
tCOAT

mm
mm
tM

mm
Диминуция

mm
%

Подпис на оператора…………………

71

=

=

tREN

tCOAT

72

0,75 * (дебелина в mm, както се изисква от приложение 1
към Резолюция MSC.168(79), в параграф 3 за рамкови
прегради и точка 4 за горни и долни скоби).

параграф 2.1.2 от приложение 2 към резолюция
MSC.168(79)

дебелина, при която се изисква подновяване в
съответствие с

дебелина, измерена в mm

4
Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.

=

Символите се прилагат по следния начин:

3

tM

Насоки за зоните на измерване са дадени в приложение 15.

резолюция MSC.168(79).

дебелината на: Напречни рамки на товарен трюм за прилагане на

Този доклад следва да се използва за записване на измерването на

2

1

Бележки към доклад TM7-BC(ii):

73

ВЕСТНИК

6. Външна обшивка на дъното
7. Планка на кила

ДОКЛАД ЗА TM3-8C
8. Надлъжни елементи на палубата
16. Надлъжни елементи на страничната обшивка
9. Хидроплани на палубата
17. Вътрешна дънна обшивка
10. Надлъжни елементи на вертикалния стрингер
18. Вътрешни дънни надлъжни елементи
11. Наклонена обшивка на горната цистерна
19. Обшивка от страната на бункера
12. Надлъжен елемент на наклонената обшивка на горната
цистерна
20. Надлъжни елементи от страната на бункера
13. Надлъжни елементи на дъното
14. Носеща греда на дъното
15. Надлъжни елементи на трюма

ДЪРЖАВЕН

4. Странична външна
обшивка
5. Обшивка на трюма

ДОКЛАД ЗА TM2-8C
1. Подсилена обшивка на
палубата
2. Планка на подпорната
греда
3. Вертикален стрингер

Единична или двойна

Типично напречно сечение, указващ надлъжните и напречните
елементи

НАСОКИ ОТНОСНО ИЗМЕРВАНЕТО НА
ДЕБЕЛИНАТА

Допълнение 3

С Т Р. 3 8
БРОЙ 49

23. Подове на цистерна с
двойно дъно
24. Напречни елементи на
горната цистерна
25. Напречни елементи на
цистерна от страната на
бункера

ДОКЛАД ЗА TM4-8C

31. Вътрешна обшивка на вертикалната преграда

30. Люкови закрития

ДОКЛАД ЗА TM6-8C
ДОКЛАД ЗА TM7-8C
28. Комингс на люк
34. Рамки или прегради на трюм
29. Обшивка на палубата между люковете

74

6. Външна обшивка на
дъното
7. Планка на кила

75

ВЕСТНИК

14. Носеща греда на дъното
15. Надлъжни елементи на трюма

ДОКЛАД ЗА TM3-8C
8. Надлъжни елементи на палубата
16. Надлъжни елементи на страничната обшивка
9. Хидроплани на палубата
17. Вътрешна дънна обшивка
10. Надлъжни елементи на вертикалния стрингер
18. Вътрешни дънни надлъжни елементи
11. Наклонена обшивка на горната цистерна
19. Обшивка от страната на бункера
12. Надлъжен елемент на наклонената обшивка на горната
цистерна
20. Надлъжни елементи от страната на бункера
13. Надлъжни елементи на дъното

ДЪРЖАВЕН

4. Странична външна
обшивка
5. Обшивка на трюма

ДОКЛАД ЗА TM2-8C
1. Подсилена обшивка на
палубата
2. Планка на подпорната
греда
3. Вертикален стрингер

(Използва се за надлъжни и напречни елементи, когато типичното напречно
сечение не е приложимо)

Скица на напречно сечение

БРОЙ 49
С Т Р. 3 9

23. Подове на цистерна с
двойно дъно
24. Напречни елементи на
горната цистерна
25. Напречни елементи на
цистерна от страната на
бункера

ДОКЛАД ЗА TM4-8C

31. Вътрешна обшивка на вертикалната преграда

30. Люкови закрития

ДОКЛАД ЗА TM6-8C
ДОКЛАД ЗА TM7-8C
28. Комингс на люк
34. Рамки или прегради на трюм
29. Обшивка на палубата между люковете

76

Зона E

Отвор
на

Отвор
на

Дебелина, която се докладва за

Отвор
на

Дебелина, която се докладва за

Цистерна с двойно

Цистерна от

Горна

Долна опора

Горна

Дебелина, която се докладва с TM3‐BC,
TM4‐BG, TM6‐BC и TM7‐BC, според случая

77

ДЪРЖАВЕН

Типични зони на палубна обшивка в
линията на отворите на люковете
между люковете на товарните

Напречна вертикална преграда
на товарен трюм Зона С

Типично напречно
сечение

(Типични зони за измерване на дебелината на рамките на товарния трюм,
конструктивните елементи и напречните вертикални прегради във връзка с
изискванията за щателен преглед)

Зони за щателен преглед и измерване на дебелината

С Т Р. 4 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 49

Въведение

Цел

Цел и принципи

График

Аспекти, които трябва да се вземат предвид

характеристики на конструкцията като нива на напрежение върху
различни структурни елементи, детайли на конструкцията и степен на
използване на високоякостна стомана;
78

Общи положения

Техническа оценка

корозията.

.2

Методи

.2

.1

местоположение на деформациите.

брой, обхват, местоположение и честота на пукнатините; и

3.2.1.2 Типичните претърпени повреди, които трябва да се
вземат предвид, се състоят от:

79

3.2.1.1 Основният източник на информация, който трябва да се използва в процеса на
планиране, са претърпените повреди на въпросния кораб и на кораби и на сходни
кораби, ако има такива. Освен това следва да се включи подбор на конструктивните
детайли от чертежите на конструкцията.

3.2.1 Детайли на конструкцията

3.2

3.1.4 орозията е резултат от процеса на стареене и е тясно свързана с качеството на
защитата срещу корозия в новите конструкции и последващата поддръжка през целия
експлоатационен живот. Корозията може също да доведе до напукване и/или
деформиране.

3.1.3 Конструкцията следва да се разглежда по отношение на конструктивните
детайли, които могат да бъдат податливи на деформиране или напукване в резултат на
вибрации, високи нива на напрежение или износване.

конструкцията; и

.1

3.1.2 Техническите оценки, извършвани в рамките на процеса на планиране на
прегледите, по принцип следва да бъдат както е показано схематично на фигура 1.,
която описва, схематично, как техническите оценки могат да бъдат извършвани в
рамките на процеса на планиране на прегледите. Подходът се основава на оценка на
опита и знанията, основно свързани с:

3.1.1 Съществуват три основни вида възможни повреди, които могат да бъдат предмет
на техническа оценка във връзка с планирането на прегледи: корозия, пукнатини и
деформиране. Щетите при контакт обикновено не се покриват при планиранията на
прегледи, тъй като вдлъбнатините обикновено се отбелязват в меморандуми и се
приемат като нормални рутинни дейности от инспекторите.

3.1

3

ВЕСТНИК

.1

2.4.1 Техническите оценки, които могат да включват количествена или качествена
оценка на относителните рискове от евентуално влошаване, на следните аспекти на
даден кораб могат да се използват като база за обозначаване за преглед на отделения,
цистерни и зони:

2.4

Както и при други аспекти на планирането на прегледи, техническите оценки, описани в
настоящите насоки, следва да бъдат изготвени от собственика или оператора в
сътрудничество с Администрацията преди началото на подновителния преглед, т.е.
преди започването на прегледа и обикновено най-малко 12 до 15 месеца преди датата
на приключване на прегледа.

2.3

Настоящите насоки не могат да се използват за редуциране на изискванията на
приложения 1 и 2 и параграф 2,7 от част А съответно за щателен преглед, измерване
на дебелината и изпитване на цистерни, които във всички случаи трябва да се
изпълняват.

Минимални изисквания

предишна история по отношение на корозия, напукване, деформиране,
вдлъбнатини и ремонти за конкретния кораб, както и за сходни
плавателни съдове, ако има такива; и
информация относно видовете превозвани товари, защитата на
цистерните и състоянието на покритието, ако има такова, на
трюмовете и цистерните.

2.4.2 Техническите оценки на относителните рискове на склонността към увреждане
или влошаване на различни структурни елементи и зони следва да се преценяват и
решават въз основа на признати принципи и практики, каквито могат да бъдат
намерени в справка 3.

.3

.2

ДЪРЖАВЕН

2.2

Критичните структурни зони са местата, за които с изчисления е определено, че е
необходимо наблюдение, или на базата на историята на обслужване на кораба или от
подобни кораби или кораби от същия клас (ако има такива) е определено, че са
податливи на напукване, деформиране или корозия, които могат да нарушат
структурната цялост на кораба.

Техническите оценки, описани в настоящите насоки, имат за цел да подпомогнат
идентифицирането на критични структурни зони, обозначаването на съмнителни зони и
съсредоточаването на вниманието върху структурни елементи или зони със структурни
елементи, които могат да бъдат особено податливи на или да покажат история на
загуби или повреди. Тази информация може да бъде полезна при обозначаване на
места, зони, отделения и цистерни за измерване на дебелината, щателен преглед и
изпитване на цистерни.

2.1

2

Настоящите насоки съдържат информация и предложения относно техническите
оценки, които могат да бъдат от полза във връзка с планирането на разширени
прегледи на кораби за насипни товари. Както е посочено в 5.1.5, настоящите насоки са
с препоръчителен характер и могат да се използват по преценка на Администрацията,
когато това бъде счетено за необходимо и целесъобразно, при подготовката на
необходимата програма за преглед.

1

НАСОКИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАНИРАНЕТО НА
РАЗШИРЕНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА КОРАБИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ – ПОДНОВИТЕЛЕН
ПРЕГЛЕД НА КОРПУСА

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

БРОЙ 49
С Т Р. 4 1

състояние на покритието;

процедури за почистване;

предишни повреди от корозия;

използване на баласт и време за товарните отделения;

риск от корозия в товарните отделения и баластните танкове; и

.2

.3

.4

.5

.6
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3.2.2.2 Справка 2 дава примери, които могат да се използват за оценка и описание на
състоянието на покритието с помощта на снимки на типичните условия.

81

ВЕСТНИК

.7
позиция на баластните танкове в близост до цистерните за нагрято течно
гориво.

употребата на цистерните, отделенията и пространствата;

.1

3.2.2.1 За да се оценят относителните рискове от корозия, като цяло трябва да се
вземе предвид следната информация:

3.2.2 Корозия

TSCF, Condition Evaluation and Maintenance of Tanker Structures, 1992.

3
IACS, Bulk Carriers: Guidelines for Surveys, Assessment and Repair of Hull
Structures, 2007.

2

1
TSCF, Guidance Manual for the Inspection and Condition Assessment of Tanker
Structures, 1986.

Библиография

3.2.3.3 Обозначаването на цистерни, отделения и пространства за щателен преглед
първоначално следва да се основава на най-високия риск от корозия и винаги да
включва баластни танкове. Принципът за подбор следва да бъде такъв, че обхватът да
се увеличава с възрастта или когато информацията е недостатъчна или ненадеждна.

3.2.3.2 Участъците, които подлежат на измерване на дебелината, обикновено следва
да бъдат обозначени в цистерни, отделения и пространства, където се счита, че рискът
от корозия е най-висок.

3.2.3.1 Въз основа на таблицата с рисковете от корозия и оценката на проектния опит
могат да бъдат обозначени местата за първоначален щателен преглед и измерване на
дебелината (участъци).

3.2.3 Места за щателен преглед и измерване на дебелината

3.2.2.4 Различните цистерни, трюмове и пространства следва да бъдат посочени със
съответните обозначени рискове от корозия.

3.2.2.3 За корабите за насипни товари следва да се използва справка 3 като база за
оценката, заедно с възрастта на кораба и съответната информация за очакваното
състояние на кораба, получена от информацията, която е събрана за изготвянето на
програмата за преглед.

ДЪРЖАВЕН

3.2.1.9 Избраните зони на конструкцията, определени по време на този процес, следва
да бъдат записани и отбелязани на чертежите на конструкцията, които ще бъдат
включени в програмата за преглед.

3.2.1.8
В това отношение изчисляването на напрежението на типичните и важни
компоненти и детайли, съобразно съответните методи, може да се окаже полезно и
следва да се има предвид.

3.2.1.7
Употребата на високоякостна стомана е важен фактор.
Детайлите,
демонстриращи добър експлоатационен опит, когато е използвана обикновена, мека
стомана, могат да бъдат по-податливи на повреди, когато се използват високоякостна
стомана и свързаните с нея по-високи напрежения. Налице са обширни и като цяло
добри данни при употребата на високоякостна стомана за надлъжни материали в
конструкции на палубата и дъното. Данните за други места, където динамичните
напрежения могат да бъдат по-високи, са по-малко благоприятни, например странични
конструкции.

3.2.1.6
Прегледът на основните чертежи на конструкцията, в допълнение към
горепосочените цифри, следва да включва проверка за типичните детайли на
конструкцията, където е имало пукнатини. Факторите, които допринасят за повредите,
трябва да бъдат внимателно обмислени.

3.2.1.5 Тези цифри следва да се използват заедно с прегледа на основните чертежи,
за да се сравнят с реалната конструкция и да се потърсят подобни детайли, които
могат да бъдат податливи на повреди. Пример е показан на фигура 3.

3.2.1.4 Освен това трябва да се използва и общата практика. Например фигура 2
показва типичните местоположения в корабите за насипни товари, при които опитът е
показал, че могат да бъдат податливи на структурни повреди. Също така следва да се
разгледа справка 3, която съдържа каталог на типичните щети и предложени методи за
ремонт на различните конструктивни детайли на кораба за насипни товари.

3.2.1.3 Тази информация може да бъде намерена в докладите от прегледите и/или
досиетата на собственика, включително резултатите от собствените проверки на
собственика. Дефектите трябва да се анализират, отбележат и маркират на скиците.

С Т Р. 4 2
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Събиране на информация

Повреда от корозия:
подобен кораб, ако
има такъв

Повреда от корозия:
този кораб

Състояние на
покритието
Състояние на анодите

Риск от корозия

Състояние на
покритието
Състояние на анода
Използване на цистерни

Фигура 1 - Техническа оценка и процес на планиране на преглед

Преглед

Приемливост за
Администрацията

82

тръбопровод

долна опора
(особено по отношение
на вертикалните
прегради в баластните
трюмове)
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Фигура 2 - Типични места, податливи на структурни повреди или корозия

Типична
гофрирана вертикална
преграда деформация P

горна опора

крайна греда на люка

ДЪРЖАВЕН

Програма за преглед

Места за измерване на дебелината и щателен преглед

Зони, където са открити повреди
и рисковете се считат за високи.
Отбелязване на скици или
чертежи

Повреда на корпуса:
общ опит

Анализ:
повреда на корпуса на
подобни кораби, когато
има такива

Анализ:
повреди по корпуса на
този кораб

Рискове, свързани

Данни:
Рисунки, доклади,
Допустим корозионен
толеранс

БРОЙ 49
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Подробности за повредите
Фрактури на скобите при захващането на рамката
Скица на повредите
Скица на ремонта
Горна цистерна
Изрязана рамка
Странична рамка на корпуса
Фрактури
Странична външна обшивка
Странична външна обшивка
Изрязана рамка
Цистерна на бункера
Цистерна на бункера
Конфигурация с отделни скоби
S=изрязан край
Бележки относно възможната причина
Бележки за ремонти
за повредата
1.
За малки фрактури, напр. микро фрактури, фрактурата може да бъде
1.
Този вид повреди се
отстранена, проверена чрез изпитване без разрушаване за фрактури и заварена
причиняват от концентрацията на
отново.
напрежение.
2.
При по‐големи/значителни фрактури трябва да се обърне внимание на
изрязването и частичното подновяване/подновяването на скобите на рамката. При
подновяване на скобите краищата на рамките могат да бъдат изрязани, за да се
омекотят.
3.
Ако се приеме за разумно, меките пети трябва да бъдат вградени в
границите на скобата до обшивката на бункера.
4.
Трябва да се обърне внимание на конструкцията на цистерните на крилата
по отношение на удълженото рамо на скобата, т.е. подсилването трябва да е
съобразно скобата.

Пример №
1‐a

Зона на товарния трюм
Странична конструкция на товарния
трюм

Част 1

Зона 3

Насоки за прегледи, оценка и ремонт на конструкцията на корпуса

84

2
Напречна
вертикална
преграда

Конструктивен
елемент
1 Долна опора

Надлъжни
елементи на
дъното/странична
та външна
обшивка

Напречен ремък
в рамките на 25
mm от заварката
към вътрешното
дъно
Напречен ремък
в рамките на 25
mm от заварката
към шелфовата
планка
Напречен ремък на
приблизително
средна височина
Напречен ремък на
част от
вертикалната
преграда в близост
до горната палуба
или под горната
шелфова планка на
опората (за
корабите,
оборудвани с горни
опори)

a

b

Обхват на измерването

a

b

Три измервания в линия по
преградата
Три измервания на фланеца

a Пет-точков модел за всеки панел
между надлъжните елементи

Модел на измерване

b

a

b

a

Пет-точков модел на 1 m2 от
обшивката

Пет-точков модел на 1 m2 от
обшивката

Същото

Пет-точков модел между усилващите
набори на 1 m дължина

Модел на измерване

Напречни вертикални прегради в товарните трюмове

Обхват на
измерванията
a Съмнителна планка
плюс четири съседни
планки
b Вижте други таблици
за подробности относно
измерването по
отношение на цистерните
и товарните трюмове
Минимум три
надлъжни елемента за
съмнителните зони
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КОРАБИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ

Фигура 3 – Типичен пример за повреда и ремонт (възпроизведен от справка 3)

2

1 Дънна и
странична
външна
обшивка

Конструктивен елемент

Външна обшивка

Подновителен преглед на кораби за насипни товари в рамките на товарното
пространство

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБХВАТА НА ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДЕБЕЛИНАТА В
ЗОНИТЕ СЪС ЗНАЧИТЕЛНА КОРОЗИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

С Т Р. 4 4
ВЕСТНИК
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Обшивка
на
главната
палуба

Надлъжни
елементи на
главната
палуба

6

7

2
пет-точков модел на 1 m от
обшивката
пет-точков модел на 1 m2 от
обшивката
пет-точков модел на 1 m дължина

2
пет-точков модел на 1 m от
обшивката
пет-точков модел на 1 m2 от
обшивката
пет-точков модел на 1 m дължина

Пет-точков модел на 1 m2

Пет-точков модел на преградата
и на фланеца на 1 m дължина

i
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пет-точков модел на 1 m2 от
обшивката
ii
пет-точков модел на 1 m2 от
обшивката
d Пет-точков модел на
преградата и на фланеца на 1
Пет-точков модел на 1 m2 от обшивката

iii

ii

i

iii

ii

i

Надлъжни носещи
греди или напречни
подове

Надлъжни
елементи на
дъното/странич
ната външна
обшивка

6

1 Странични рамки на
корпуса

Конструктивен елемент

Преградни рамки

5

4 Водоплътни
вертикални прегради (WT
подове)

3

Пет-точков модел на около 1 m2

Три измервания в линия по
преградата и три измервания на
фланеца

Пет-точков модел за всеки
панел между надлъжните
елементи на 1 m дължина

Модел на измерване

Обхват на
измерването
Съмнителна рамка и
всяка съседна

Модел на измерване
a Във всеки край и в средата на
пространството: пет-точков модел
на преградата и на фланеца
b Пет-точков модел в рамките
на 25 mm от заварката към
корпуса и наклонената
планка на дъното

Товарни трюмове

a Долната една
a Пет-точков модел на 1 m2 от
трета от цистерната
обшивката
b Горните две трети b Пет-точков модел на
от цистерната
редуващите се планки на
Съмнителна планка
Пет-точков модел на 1 m2 от
обшивката
Минимум три
Три измервания в линия по
надлъжни елемента
преградата и три измервания на
за съмнителните
фланеца
зони

Съмнителни планки

Три надлъжни
елемента, където са
измерени планките

Обхват на
измерването
Съмнителна планка
плюс всички
съседни планки
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Съмнителни планки

Минимум три надлъжни елемента,
където е измерена обшивката

Надлъжни елементи,
съмнителни и съседни
Съмнителни и съседни планки (4)

d

Водоплътни напречни
вертикални прегради
i долната една трета от
вертикалната преграда
ii горните две трети от
вертикалната преграда
iii усилващи набори
b Две представителни отбойни
напречни вертикални
прегради
I долната една трета от
вертикалната преграда
ii горните две трети от
вертикалната преграда
iii усилващи набори
C Три представителни отсека за
наклонена обшивка
i долната една трета от цистерната
ii горните две трети от цистерната

a

Вътрешна
обшивка/обшивка
на двойното дъно

2 Вътрешни надлъжни
елементи/надлъжни
елементи на двойното
дъно

1

Конструктивен елемент

Конструкция с двойно дъно и бункер

ДЪРЖАВЕН

8 Напречни
линии/рамки на
преградата

Горни водни
баластни
танкове

5

Всяка страна и всеки край на Пет-точково измерване на всеки ремък,
комингса, един ремък от долна т.е. в края или от всяка страна на
една трета, един ремък от горните комингса
две трети от комингса

Комингси на
люкове

4

Надлъжен елемент

b

a Пет-точков модел във всеки край и
в средата на пространството
b Пет-точков модел на преградата и
на фланеца
a Пет-точков модел на всяко място

Люкови закрития a Странични и крайни цилиндри,
на всяко от трите места
b Три надлъжни ремъка,
b Пет-точково измерване за всеки
извънбордови стрингери (2) и
ремък
централно разположен стрингер (1)

Напречни елементи

a

3

2 Под-палубни
усилващи набори

Конструктивен
Обхват на измерването
Модел на измерване
елемент
1 Обшивка на
Съмнителна обшивка на ивицата на Пет-точков модел между усилващите
ивицата на
палубната преграда
набори на 1 m дължина
палубната преграда

Структура на палубата, включително напречни планки, главни товарни люкове,
люкови закрития, комингси и горни цистерни

БРОЙ 49
С Т Р. 4 5

Кораби без долна опора (вижте фигура 1):

Кораби с или без долна опора (вижте фигури 1 и 2):

Местоположения:
В средната ширина на гофрираните фланци и прегради на около средната
височина на гофрировката.

88

Подновяването и/или подсилването на стоманата следва да съответства на
стандартите за якост на вертикалната преграда и двойното дъно на корабите за
насипни товари, определени в правило XII/1.7 от Конвенцията.

ниво b

ниво c

Фигура 2 - Кораби с долна опора

Фигура 1 - Кораби без долна опора

89

ВЕСТНИК

4
Когато дебелината се променя в хоризонталните нива, трябва да се измери потънката планка.

Ниво (c)

Местоположения:
В средната ширина на гофрираните фланци на приблизително 200 mm над
линията на избутващите планки;
В средата на планките на избутващите механизми между гофрираните
фланци, ако са монтирани;
В средата на избутващите планки;
В средната ширина на гофрираните прегради на приблизително 200 mm
над линията на избутващите планки

Кораби с долна опора (вижте фигура 2):

ниво a

ниво c

ДЪРЖАВЕН

Ниво (b)

Местоположения:
В средната ширина на гофрираните фланци на приблизително 200 mm над
линията на избутващите планки;
- В средата на планките на избутващите механизми между гофрираните фланци,
ако са монтирани;
В средата на избутващите планки;
В средната ширина на гофрираните прегради на приблизително 200 mm
над линията на избутващите планки

Ниво (а)

3
Измерването трябва да се извърши на нивата, описани по-долу. За да се оценят
адекватно размерите на частите на корабния набор на всяка отделна вертикална
гофрировка, трябва да се измерят всеки гофриран фланец, преграда, избутваща
планка и планка на избутващ механизъм в рамките на всяко от нивата, посочени подолу.

2
Като се има предвид моделът на деформиране, определен в стандартите за
якост на вертикалната преграда и двойното дъно на кораби за насипни товари,
определени в правило XII/1.7 от Конвенцията, при оценката на якостта на вертикалната
преграда е от съществено значение да се определи диминуцията на дебелината при
критичните нива, показани на фигури 1 и 2 от настоящото приложение.

1
Измерването е необходимо, за да се определи общото състояние на
конструкцията и обхватът на евентуалните ремонти и/или укрепване на вертикално
гофрираната напречна водоплътна вертикална преграда за проверка на
съответствието със стандартите за якост на вертикалната преграда и двойното дъно
при кораби за насипни товари, определени в правило XII/1.7 от Конвенцията.

НАСОКИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВЕРТИКАЛНО ГОФРИРАНАТА НАПРЕЧНА
ВОДОПЛЪТНА ВЕРТИКАЛНА ПРЕГРАДА МЕЖДУ ТРЮМОВЕ № 1 И 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

С Т Р. 4 6
БРОЙ 49

Общи положения

За кораби за насипни товари на възраст от 5 до 15 години

2.1

рамките на корпуса, включително техните горни и долни накрайници,
прилежащата външна обшивка и напречните вертикални прегради; и

Обхват на измерванията на дебелината

зони, за които при предишни подновителни прегледи е установено, че са
съмнителни.

.2

90

Фиксиращи устройства

.3

.2

.1

=

разстоянието между фиксиращите устройства да не бъде помалко от 2 m
определената минимална горна граница на пластичност в
производство, да не превишава 70% от крайната якост на
концентрация
0,75 за σY > 235
1,0 за σY ≤ 235.

91

Между капака и комингса и при напречните съединения трябва да се
поддържа тръбно налягане, достатъчно за осигуряване на устойчивост
на атмосферни влияния на фиксиращите устройства. За тръбни
налягания, надвишаващи 5 N/mm, площта на напречното сечение
трябва да бъде увеличена пропорционално. Тръбното налягане
трябва да бъде специфицирано.

Прътите или болтовете трябва да имат нетен диаметър, не по-малък
от 19 mm за люкове с площ над 5 m2.

e

a =
f
=
σY =

където:

A = 1,4 a / f (cm2)

Нетното сечение на всяко фиксиращо устройство не трябва да бъде помалко от:

Панелните люкови закрития следва да бъдат фиксирани с подходящи
устройства (болтове, клинове или други подобни), разположени на
подходящо разстояние по протежение на комингсите и между
елементите на капака. Разположението и разстоянието трябва да се
определят с нужното внимание към ефективността за устойчивост на
атмосферни влияния в зависимост от типа и размера на люковото
закритие, както и от твърдостта на ръбовете на капака между
фиксиращите устройства.

Якостта на фиксиращите устройства трябва да отговаря на следните изисквания:

1

ЯКОСТ НА ФИКСИРАЩИТЕ УСТРОЙСТВА НА ТОВАРНИТЕ ЛЮКОВИ ЗАКРИТИЯ НА
КОРАБИТЕ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

При кораби за насипни товари, където собствениците могат да изберат да
нанесат покритие или повторно покритие на товарните трюмове, както е
отбелязано по-горе, може да се обърне внимание на обхвата на щателните
прегледи и измерванията на дебелината. Преди нанасянето на покритие на
товарните трюмове на корабите размерите на частите на корабния набор
следва да се проверят в присъствието на инспектор.

Обяснителна бележка

ВЕСТНИК

3.2 Измерването на дебелината може да бъде отменено, при условие че инспекторът
е удовлетворен от щателния преглед, че няма диминуция на конструкцията и че
защитното покритие, когато е нанесено такова, остава ефективно.

3.1 Измерването на дебелината следва да се извършва в достатъчна степен, за да
се определят както общите, така и локалните нива на корозия в зоните, които са
предмет на щателен преглед, както е описано в 2.1 и 2.2 по-горе. Минималното
изискване за измервания на дебелината са зони, за които при предишните
подновителни прегледи е установено, че са съмнителни. Когато се установи
значителна корозия, обхватът на измерванията на дебелината следва да се увеличи в
съответствие с изискванията от приложение 10.

3

всички рамки на корпуса, включително техните горни и долни
накрайници, прилежащата външна обшивка и напречните вертикални
прегради; и

.1

Следва да се извърши цялостен преглед на най-предния товарен трюм, включително
щателен преглед, за да се установи състоянието на:

За кораби за насипни товари на възраст над 15 години

Специално разглеждане

Когато се установи, че защитното покритие, както е посочено в обяснителната бележка
по-долу, в най-предния товарен трюм е в ДОБРО състояние, обхватът на щателните
прегледи и измерванията на дебелината могат да бъдат специално разгледани.

4

ДЪРЖАВЕН

2.2

2.1.2 Когато инспекторът счете за необходимо в резултат на цялостния и щателния
преглед, както е описано в 2.1.1 по-горе, прегледът следва да бъде разширен така, че
да включва щателен преглед на всички рамки на корпуса и прилежащата външна
обшивка на товарния трюм.

.2 зони, за които при предишни подновителни прегледи е установено, че са
съмнителни.

.1

2.1.1 Следва да се извърши цялостен преглед на най-предния товарен трюм,
включително щателен преглед с достатъчен обхват, най-малко 25% от рамките, за да
се установи състоянието на:

Обхват на прегледа

2

В случай на кораби за насипни товари на възраст над пет години годишният преглед
следва да включва, в допълнение към изискванията за годишните прегледи, посочени в
глава 3 от настоящия Кодекс, преглед на следните елементи.

1

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГОДИШНИЯ ПРЕГЛЕД НА НАЙ-ПРЕДНИЯ
ТОВАРЕН ТРЮМ НА КОРАБИ, ПРЕДМЕТ НА ПРАВИЛО XII/9 ОТ КОНВЕНЦИЯТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

БРОЙ 49
С Т Р. 4 7

Стопери

Когато се използва хидравличен кнехт, трябва да се осигури
положителен механизъм, за да се гарантира, че той остава механично
заключен в затворено положение в случай на повреда на
хидравличната система.

.7

Материали и заваряване

Среща за преглед

Наблюдение на процеса на измерване на дебелината на борда

3.4

93

Измерванията на дебелината, направени главно за оценка на степента на

3.3 Инспекторът следва да ръководи измерването, като избере места, където
отчетените стойности представляват, средно, състоянието на конструкцията за тази
зона.

3.2 В случай че собственикът предпочете да започне измерванията на дебелината
преди цялостния преглед, инспекторът следва да уведоми, че планираните степен и
местоположения за измерване на дебелината подлежат на потвърждение по време на
цялостния преглед.
Въз основа на констатациите инспекторът може да изиска да
бъдат направени допълнителни измервания на дебелината.

3.1 Инспекторът следва да определи степента и местоположенията за измерване на
дебелината след цялостен преглед на представителните пространства на борда.

3

2.3 В доклада от прегледа следва да се посочи къде и кога се е състояла срещата и
кой е присъствал (името на инспектора(ите), представителя(ите) на собственика и
представителя(ите) на фирмата за измерване на дебелината.

.4 корозия на заварките.

.3 отделена и/или куха конструкция; и

.2 структурни дефекти като деформиране, счупвания и деформирани
конструкции;

прекомерна и/или обширна корозия или хлътване/вдлъбнатини с
какъвто и да е ефект;

незабавно уведомяване на инспектора в случай на констатации като:

.2
.1

редовно докладване на измерванията на дебелината; и

.1

2.2 По време на срещата следва да се договори комуникацията с оператора(ите) за
измерване на дебелината и представителя(ите) на собственика по отношение на
следното:

2.1 Преди започване на подновителния или междинния преглед следва да се
проведе среща между присъстващия(те) инспектор(и), представителя(ите) на
собственика, представителя(ите) на фирмата за измерване на дебелината и капитана
на кораба или подходящо квалифициран представител, назначен от капитана или
компанията, за да се гарантира безопасното и ефикасно провеждане на прегледите и
измерванията на дебелината, които ще се извършват на борда.

2

ВЕСТНИК
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Когато за съответствие с настоящото приложение са монтирани стопери или
фиксиращи устройства, те следва да бъдат произведени от материали, включително
електроди за заваряване, приемливи за Администрацията.

3

2.4 Еквивалентното натоварване на стоперите и техните поддържащи структури,
изчислено в гърлото на заварките на стоперите не трябва да надвишава допустимата
стойност от 0,8 σY.

2.3 Люково закритие № 1 следва да бъде ефективно обезопасено със стопери срещу
надлъжните сили, действащи върху предния край, възникващи при налягане от 230
kN/m2. Това налягане може да бъде намалено до 175 kN/m2, ако е монтиран бак.

Общи положения

Измерванията на дебелината, които се изискват в контекста на прегледите на
конструкцията на корпуса, ако не се извършват от самото дружество, следва да бъдат
наблюдавани от инспектор. Присъствието на инспектора трябва да бъде записано.
Това се отнася и за измерванията на дебелината, направени по време на плаванията.

1

ПРОЦЕДУРНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДЕБЕЛИНАТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

ДЪРЖАВЕН

2.2 Люково закритие № 2 следва да бъде ефективно обезопасено със стопери срещу
надлъжните сили, действащи върху предния край, възникващи при налягане от 175
kN/m2.

2.1 Люкови закрития №1 и №2 трябва да бъдат ефективно обезопасени със стопери
срещу напречните сили, възникващи при налягане от 175 kN/m2.

2

Когато са монтирани кнехтове, трябва да бъдат вградени устойчиви
шайби или възглавници.

тръбно налягане в N/mm, минимум 5 N/mm
отстояние в метри на фиксиращите устройства.

.6

=
=

Фиксиращите устройства трябва да бъдат с надеждна конструкция и
стабилно закрепени към комингсите на люковете, палубите или
капаците. Отделните фиксиращи устройства на всеки капак трябва да
имат приблизително същите характеристики на твърдост.

p
a

където:

I = 6 p a4 (cm4)

Твърдостта на ръбовете на капака трябва да е достатъчна, за да се
поддържа адекватно уплътняващо налягане между фиксиращите
устройства. Инерционният момент, I, на крайните елементи не трябва
да бъде по-малък от:

.5

.4

С Т Р. 4 8
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Преглед и проверка

Хлътвания и вдлъбнатини

2.2

Зони А и В се считат за най-критичните зони.

94

2.1 За целите на обновяване на стоманата, пясъкоструйна обработка и нанасяне на
покритие са определени четири зони A, B, C и D,
както е показано на фигура 1.

5% разпръснати

20% разпръснати

95

3.4 Това е методът, посочен в параграф 2.5 от приложение 2 към Резолюция
MSC.168(79). и се основава на интензитета, определен от фигура 2 по-долу.

Оценка въз основа на зоната

Зони на странични рамки и скоби на корпуса

Общи положения

2

1

Следва да се извършат измервания на дебелината, за да се определи общото
състояние на конструкцията и степента на евентуалните обновявания на стоманата или
други мерки за преградите и фланците на страничните рамки и скоби на корпуса за
проверка на съответствието с Резолюция MSC.168(79).

3.2 Корозията, водеща до хлътване, може да се намери под шуплите в покритието,
които трябва да бъдат отстранени преди проверка.

3.1 Хлътванията могат да нарастват в различна форма, някои от които следва да
бъдат заравнени преди оценката.

3

Фигура 1 - Зони на страничните рамки и скоби на корпуса

Долна част на
странична
рамка

ДЪРЖАВЕН

3.3 Измерването на оставащата дебелина на хлътванията или вдлъбнатините с
обикновен ултразвуков преобразувател (обикновено с диаметър 10 mm) не е
достатъчно. Трябва да се използва миниатюрен преобразувател (с диаметър от 3 до 5
mm). Алтернативно фирмата, извършваща измерването на дебелината, следва да
използва уред за измерване на дълбочината на хлътванията и каналите и да изчисли
оставащата дебелина.

НАСОКИ ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДЕБЕЛИНАТА НА СТРАНИЧНИТЕ РАМКИ И СКОБИ
НА ВЪНШНАТА ОБШИВКА ПРИ КОРАБИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ С ЕДИНИЧНА
ОБШИВКА, КОИТО СЪОТВЕТСТВАТ НА РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.168(79)

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

4.3 В случай че измерванията на дебелината са частично извършени, следва да се
докладва обхватът на оставащите измервания на дебелината, които да използва
следващият инспектор.

4.2 Когато настоящите насоки позволяват намаляване на обхвата на измерванията
на дебелината след специални съображения от страна на инспектора, тези специални
съображения следва да бъдат докладвани, когато е целесъобразно.

4.1 След приключване на измерванията на дебелината инспекторът следва да се
увери, че не са необходими допълнителни измервания или да определи допълнителни
измервания.

4

3.6 Измерванията на дебелината на структурите в зоните, в които са необходими
щателни прегледи, следва да се извършват едновременно с щателните прегледи.

3.5 Когато измерванията на дебелината показват значителна корозия или загуби,
надвишаващи допустимата диминуция, инспекторът следва да определи местата за
допълнителни измервания на дебелината, за да очертае зоните със значителна
корозия и да определи конструктивните елементи за ремонт/обновяване.

корозията, която може да повлияе на здравината на носещата греда на корпуса, следва
да се извършват по систематичен начин, така че всички надлъжни конструктивни
елементи да се измерват, както е необходимо.

БРОЙ 49
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 9

25% разпръснати

Методология за измерване на дебелината

70% от оригиналната дебелина, за хлътвания или вдлъбнатини в
страничната външна обшивка, цистерната на бункера и обшивката на
горната цистерна, прикрепени към страничната рамка на товарния
трюм, на широчина до 30 mm от всяка страна.

.2
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Фигура 3 - Типичен пет-точков модел на планката на преградата

W mm

Прегр

W mm
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ВЕСТНИК

4.2 Администрацията или организацията, призната от Администрацията, може да
обърне специално внимание на обхвата на измерване на дебелината, ако
конструктивните елементи не показват диминуция на дебелината по отношение на
оригиналната дебелина и покритието е в състояние „като ново“ (т.е. без разрушаване
или ръжда).

4.1 Броят на страничните рамки, които трябва да бъдат измерени, следва да бъде
равен на броя на тези от подновителния или междинния преглед, съответстващи на
възрастта на кораба. За всяка зона следва да се извършат представителни измервания
на дебелината, както е посочено по-долу.

4

75% от оригиналната дебелина, за хлътвания или вдлъбнатини в
преградите и фланците на страничните рамкови прегради на товарния
трюм.

.1

Странична
външна
обшивка

Челна планка

4.6 Моделът за измерване на дебелината в зони А, В и D следва да бъде пет-точков.
Вижте фигура 3. Пет-точковият модел трябва да бъде на дълбочината на преградата и
на същата зона вертикално. Докладът от измерването на дебелината следва да
отразява средните показания.

Обшивка на преградата

Измервания за зони A, B и D

4.5 При корабите за насипни товари се използват разнообразни методи на
изграждане на страничните рамки на корпуса. Някои имат челни планки (Т секции) на
страничните рамки на корпуса, други са с фланцови планки, а трети със сферични
планки. Използването на челни планки и профили с фланци се счита за сходно за
целите на измерването на дебелината, тъй като се измерват преградата и челната
планка или преградата и фланцовата планка. Ако е използвана сферична планка,
преградата на сферичната планка трябва да бъде измерена по нормалния начин и
модулът на сечението трябва да бъде специално разгледан, ако е необходимо.

4.4 Ако подновяването или другите мерки съгласно Резолюция MSC.168(79) трябва
да се прилагат за отделни рамки в трюма, тогава всички рамки в този трюм трябва да
бъдат подложени на измерване на дебелината.

4.3 Когато има данни от измервания на дебелината, близки до критериите, броят на
рамките на трюма, които трябва да бъдат измерени, следва да бъде увеличен.

ДЪРЖАВЕН

3.7 Минималната допустима оставаща дебелина във всяко хлътване или
вдлъбнатина е равна на:

3.6 В случаите, когато хлътването е видимо, както е определено по-горе (над 15%),
тогава зона с диаметър 300 mm или повече (или когато това е практически невъзможно
върху фланеца на рамката или страничния корпус, обшивката на цистерната на
бункера или обшивката на горната цистерна, прикрепена към страничната рамка,
еквивалентна правоъгълна зона), в най-хлътналата част, трябва да се почисти до
метала и да се измери дебелината на петте най-дълбоки хлътвания в почистената
зона. Най-малката дебелина, измерена при тези хлътвания, се приема за дебелината,
която трябва да се запише.

3.5 Ако интензитетът на хлътванията е по-висок от 15% в дадена зона (вижте фигура
2), следва да се извършат измервания на дебелината, за да се определи степента на
корозията, причиняваща хлътванията. Тези 15% се основават на хлътване или
вдлъбнатини само от едната страна на планката.

Фигура 2 – Диаграми на интензитета на хлътванията (от 5 до 25 %)

15% разпръснати

10% разпръснати

С Т Р. 5 0
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1.2.5 Щателен преглед е преглед, при който детайлите за структурните компоненти са
в рамките на визуалния диапазон на инспектора, т.е. обикновено са на една ръка
разстояние.

1.2.4 Цялостен преглед е преглед, предназначен да даде информация за цялостното
състояние на структурата на корпуса и да определи обхвата на допълнителните
щателни прегледи.

1.2.3 Пространствата са отделения, включително трюмове, цистерни, кофердами и
празни пространства, граничещи с товарните трюмове, палубите и външния корпус.

1.2.2 Баластният танк е цистерна, която се използва само за баласт със солена
вода, или, където е приложимо, помещение, което се използва за товарен баласт и
баласт със солена вода, и се третира като баластен танк, когато в това помещение е
открита значителна корозия. За целите на прегледа цистерната с двойна обшивка се
разглежда като отделна цистерна, дори ако е свързана с горната цистерна или с
цистерната от страната на бункера.

1.2.1 Кораб за насипни товари с двойна обшивка е кораб, който по принцип е с
единична палуба, горни цистерни и цистерни от страната на бункера в товарните
помещения и е предназначен основно за превоз на сухи товари в насипно състояние,
включително превозвачи на руда и комбинирани превозвачи, в които всички товарни
трюмове имат двойна обшивка (независимо от широчината на пространството на
крилото).

1.2

1.1.5 Прегледите следва да се извършват по време на прегледите, предвидени в
правило I/10 на Конвенцията.

1.1.4 За кораби за насипни товари, оборудвани с хибридни товарни отделения,
например с няколко товарни трюма с единична обшивка и други с двойна обшивка,
изискванията на част А от приложение А се прилагат за товарните трюмове с единична
обшивка

1.1.3 Кодексът съдържа минималния обхват на прегледите, измерванията на
дебелината и изпитванията на цистерните. Прегледът следва да бъде разширен,
когато бъдат открити съществени корозионни и/или структурни дефекти, и да включва
допълнителен щателен преглед, когато е необходимо.

1.1.2 Кодексът се прилага за прегледите на конструкцията на корпуса и
тръбопроводните системи по отношение на товарните трюмове, кофердамите,
тръбните тунели, празните пространства, цистерните за течно гориво, в зоната на
дължината на товара и всички баластни танкове..

ВЕСТНИК

Resolution MSC.168(79) on Standards and criteria for side structures of bulk carriers of
single-side skin construction.

IACS, Blue Books: Unified Requirement UR Z10.2 Hull Surveys of Bulk Carriers,
Revision 27 2009, Annex V.
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Вижте формуляр TM7-BC(ii), съдържащ се в допълнение 2 към приложение 8.

Доклад от измерването на дебелината на рамките на товарния трюм

Фигура 4 – сечения a) и b)

Сечение a)

Сечение b)

Приложение

1.1

1.1.1 Кодексът се прилага за всички самоходни кораби за насипни товари с двойна
обшивка и брутен тонаж, равен или по-голям от 500 БРТ.

Общи положения

1

КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ
ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА КОРАБИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ С
ДВОЙНА ОБШИВКА

Част B

ДЪРЖАВЕН

5

Сечение a)

Сечение b)

da = дълбочина на
преградата на
долната скоба за
определяне на tRENS
db = дълбочина на
рамковата
преграда
hB = дължина на
долната скоба

4.8 Когато дължината или дълбочината на долната скоба не отговарят на
изискванията на приложение 1 към Резолюция MSC.168 (79), измерванията на
дебелината следва да се извършат в сечения а) и b), за да се изчисли реалният модул
на сечението, изискван в параграф 3.4 от приложение 2 към Резолюция MSC.168(79)
(вижте фигура 4). Вземат се най-малко две показания на фланеца/челната планка от
всяка страна на рамката (т.е. носа и кърмата) по отношение на секция а) и секция b).

Измервания на дебелината за сечение а) и b) (фланци и странична външна
обшивка)

4.7 В зависимост от състоянието на преградата на зона С преградата може да бъде
измерена чрез три измервания по дължината на зона С и усредняването им. Средното
показание следва да се сравни с допустимата дебелина. Ако обшивката на преградата
има корозия, този модел следва да бъде разширен до пет точки, както е отбелязано погоре.

Обшивка на преградата

Измервания на дебелината за зона C
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състояние с локално разрушаване на покритието по
краищата на усилващите набори и заваръчните връзки
и/или леко ръждясване в над 20% или повече от
разглежданите зони, но по-малко от определеното за
ЛОШО състояние;

състояние с общо разрушаване на покритието над
20% или повече от зоните или твърда кора при 10%
или повече от разглежданите зони.

ЗАДОВОЛИТЕЛНО

ЛОШО
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1.2.15
Бърз и щателен ремонт е постоянен ремонт, завършен по време на
прегледа по удовлетворителен за инспектора начин, като по този начин се премахва
необходимостта от налагане на свързано условие за класифициране или препоръка.

за

безопасност

на

Ремонти

конструкция на вътрешното дъно и обшивка на вътрешното дъно;
вътрешна странична конструкция и вътрешна странична обшивка;
водоплътни или нефтонепроницаеми вертикални прегради;
люкови закрития и комингси на люкове; и
елементите в 3.3.10.

.4
.5
.6
.7
.8

Инспектори
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При всеки вид преглед, т.е. подновителни, междинни, годишни или други прегледи с
обхвата на предходните, измерванията на дебелината на конструкции в зони, където се
изискват щателни прегледи, се извършват едновременно с щателните прегледи.

1.5 Измервания на дебелината и щателни прегледи

При кораби за насипни товари с товароподемност 20 000 тона и повече двама
инспектори съвместно извършват първия планиран подновителен преглед, след като
корабът за насипни товари премине 10-годишна възраст (т.е. трети подновителен
преглед), както и всички последващи подновителни прегледи и междинни прегледи. Ако
прегледите се извършват от призната организация, инспекторите следва да бъдат
наети изключително от такива признати организации.

1.4

1.3.2 Освен това, когато прегледът доведе до установяване на корозия или структурни
дефекти, които по мнението на Администрацията ще нарушат годността на кораба за
продължителна експлоатация, следва да се предприемат коригиращи мерки, преди
експлоатацията на кораба да продължи.

За места, където липсват подходящи съоръжения за ремонт, Администрацията може
да разреши на кораба да се придвижи директно до съоръжение за ремонт. Може да е
необходимо разтоварване на товара и/или временни ремонти за планираното
пътуване.

долна конструкция и долна обшивка;

палубна конструкция и палубна обшивка;

.2
.3

странична конструкция и странична обшивка;

.1

1.3.1 Всякакви щети, свързани със загуби над допустимите граници (включително
деформиране, вдлъбнатини, отслояване или счупване), или обширни зони на загуби
над допустимите граници, които засягат или, по мнението на Администрацията, ще
засегнат структурата, водонепроницаемостта или устойчивостта на атмосферни
влияния на кораба, следва да бъдат незабавно и щателно поправени (вижте 1.2.15).
Зоните, които следва да бъдат разгледани, включват:

1.3

ВЕСТНИК

1.2.14
Междинният преглед е преглед, провеждан по време на втория или
третия годишен преглед, или между тези прегледи.

1.2.13
Зона на дължината на товара е тази част от кораба, която включва
всички товарни трюмове и прилежащите зони, включително цистерни за гориво,
кофердами, баластни танкове и празни пространства.

1.2.12
Критични структурни зони са местата, за които с изчисления е
определено, че е необходимо наблюдение, или на базата на историята на обслужване
на кораба или от подобни кораби или кораби от същия клас (ако е приложимо) е
определено, че са податливи на напукване, деформиране или корозия, които могат да
нарушат структурната цялост на кораба.

състояние с незначителни петна ръжда;

конвенция

1.2.17
Специално разгледани (във връзка с щателни прегледи и измервания на
дебелината) означава, че се извършват достатъчно щателни проверки и измервания на
дебелината, за да се потвърди действителното средно състояние на конструкцията под
покритието.

1.2.16
Конвенция означава Международна
човешкия живот на море, 1974 г., с измененията.

ДЪРЖАВЕН

ДОБРО

1.2.11 Състоянието на покритието се определя по следния начин:

1.2.10
Системата за предотвратяване на корозия обикновено се счита за
пълно твърдо защитно покритие. Твърдото защитно покритие обикновено трябва да
бъде епоксидно или еквивалентно покритие. Други системи за покрития, които не са
нито меки, нито полутвърди, могат да се считат за приемливи като алтернативи, при
условие че са нанесени и поддържани в съответствие със спецификациите на
производителя.

1.2.9 Значителна корозия е такава степен на корозия, че оценката на модела на
корозия показва загуба над 75% от допустимото, но в приемливи граници. За корабите,
построени съгласно общите структурни правила на ИСАК, значителна корозия е такава
степен на корозия, че оценката на модела на корозия показва измерена дебелина
между tnet + 0,5 mm и tnet.

1.2.8 Съмнителни зони са местата, показващи значителна корозия и/или считани от
инспектора за податливи на бързи загуби.

1.2.7 Представителни помещения са тези, които се очаква да отразяват състоянието
на другите помещения от подобен тип и обслужване и с подобни системи за
предотвратяване на корозията. При избора на представителни помещения следва да
се вземе предвид хронологията на обслужванията и ремонтите на борда и
разпознаваемите критични структурни зони и/или съмнителни зони.

1.2.6 Напречно сечение е напречното сечение на корпуса, перпендикулярно на
централната линия на кораба, и включва всички надлъжни елементи като обшивка,
надлъжни елементи и носещи греди на палубата, страните, дъното, вътрешното дъно,
страните на бункера, вътрешните страни, горните вътрешни страни на крилото и
надлъжните вертикални прегради.

С Т Р. 5 2
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Общи положения

2.1

102

точно прилягане и ефективност на уплътняването в затворено състояние; и
оперативно изпитване на хидравлични и захранващи компоненти,
проводници, вериги и задвижващи механизми.

.2
.3

Обхват на цялостните и щателните прегледи

103

2.5.1 По време на подновителния преглед следва да се извърши цялостен преглед на
всички цистерни и пространства. Цистерните за течно гориво в зоната на дължината на
товара се преглеждат по следния начин:

2.5

2.4.4 Извършва се измерване на дебелината на люковите закрития и обшивката на
комингсите и усилващите набори, както е посочено в приложение 2.

2.4.3 Ефективността на механизмите за уплътняване на всички люкови закрития се
проверява чрез изпитване на маркучите или еквивалентни методи.

подреждане и обезопасяване в отворено състояние;

.1

2.4.2 Следва да се извърши проверка на задоволителната работа на всички механично
задействани люкови закрития, включително:

2.4.1 Освен всички люкови закрития и комингси се извършва и задълбочена проверка
на елементите, изброени в 3.3.

ВЕСТНИК

2.2.3 Ако прегледът в сух док не бъде завършен заедно с разширения преглед по
време на подновителния преглед или ако максималният интервал от 36 месеца,
посочен в 2.2.1, не бъде спазен, свидетелството за безопасност на конструкцията на
товарния кораб престава да бъде валидно до приключване на прегледа в сух док.

2.2.2 За кораби на 15 и повече години следва да се извършва проверка на външната
страна на дъното на кораба, когато корабът е в сух док. За кораби на възраст под 15
години могат да се извършват алтернативни проверки на дъното на кораба, които не са
проведени във връзка с подновителния преглед, докато корабът е във водата.
Проверката на кораба във водата следва да се извършва само когато условията са
задоволителни и е налице подходящо оборудване и подходящо квалифициран
персонал.

2.2.1 Прегледът в сух док следва да бъде част от подновителния преглед. Трябва да
има най-малко две проверки на външната част на дъното на кораба по време на
петгодишния период на свидетелството. Във всички случаи максималният интервал
между проверките на дъното не трябва да надвишава 36 месеца.

2.2 Преглед в сух док

2.1.7 Едновременното провеждане на междинния преглед и подновителния преглед за
прегледи и измерванията на дебелината на помещенията не е приемливо.

Люкови закрития и комингси

Люковите закрития и комингсите се преглеждат по следния начин:

2.4

2.3.2 Когато в товарните трюмове е осигурено твърдо защитно покритие и то се намира
в добро състояние, обхватът на щателните прегледи и измерванията на дебелината
могат да бъдат специално разгледани.

2.3.1 Когато е предвидено, следва да се провери състоянието на системата за
предотвратяване на корозия на баластните танкове.
За баластните танкове, с
изключение на цистерните с двойно дъно, където се открива твърдо защитно покритие
в ЛОШО състояние, както е определено в 1.2.11, и то не се подновява, или когато е
нанесено меко или полутвърдо покритие, или когато от момента на производството не
е нанесено твърдо защитно покритие, въпросните танкове се преглеждат през годишни
интервали. Измерването на дебелината трябва да се извършва според нуждите на
инспектора.
Когато се открие разрушаване на твърдото защитно покритие в
цистерните с двойно дъно с воден баласт и то не се подновява, когато е нанесено меко
или полутвърдо покритие или когато от момента на производството не е нанесено
твърдо защитно покритие, въпросните цистерни могат да се преглеждат през годишни
интервали. Когато инспекторът счете за необходимо или когато е налице значителна
корозия, трябва да се извърши измерване на дебелината.

2.3 Защита на пространствата

Бележка: Долните части на товарните трюмове и баластните танкове се
считат за частите под водолинията с лек баласт.

2.2.4 Цялостните и щателните прегледи и измерванията на дебелината, според случая,
на долните части на товарните цистерни и баластните танкове следва да се извършват
в съответствие с приложимите изисквания за подновителни прегледи, ако вече не са
извършени.

ДЪРЖАВЕН

2.1.6 Обхватът на прегледа на баластните танкове, превърнати в празни пространства,
следва да бъде специално разгледан във връзка с изискванията за баластни танкове.

2.1.5 Всички тръбни системи в горепосочените помещения се проверяват и изпитват
оперативно при работно налягане, избрано от присъстващия инспектор, за да се
гарантира, че плътността и състоянието са задоволителни.

2.1.4 Всички товарни трюмове, баластни танкове, включително цистерните с двойно
дъно и двойна обшивка, тръбни тунели, кофердами и празни пространства, граничещи
с товарните трюмове, палубите и външния корпус, следва да бъдат проверени, като
този преглед бъде допълнен с измерване на дебелината и изпитване, както се изисква
в 2.6 и 2.7, за да се гарантира, че конструктивната цялост остава ефективна. Прегледът
следва да бъде с такъв обхват, че да се установи наличието на значителна корозия,
значителна деформация, счупвания, повреди или други структурни повреди, които
могат да са налице.

2.1.3 В допълнение към изискванията на годишния преглед, прегледът следва да
включва изпитвания и проверки в достатъчна степен, за да се гарантира, че корпусът и
свързаните с него тръбопроводи, както се изисква в 2.1.5, са в задоволително
състояние и са годни за предвиденото предназначение за новия период на валидност
на свидетелството за безопасност на конструкцията на товарни кораби, при условие че
се извършват надлежна поддръжка и експлоатация и се провеждат периодични
прегледи на определените дати.

2.1.1 Подновителният преглед може да започне при четвъртия годишен преглед и да
бъде осъществен през следващата година с оглед завършването му до датата на
петата годишнина.
2.1.2 В рамките на подготовката за подготвителен преглед следва да бъде съставена
програмата за преглед преди прегледа. Измерването на дебелината не следва да се
извършва преди четвъртия годишен преглед.

Подновителен преглед

2
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Едно

Подновителен
преглед
№2

Две

Подновителен
преглед
№3
Половината,
минимум две.

Подновителен
преглед
№ 4 и следващите
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2.6.5 За зоните в цистерни, където се установи, че твърдите защитни покрития са в
ДОБРО състояние, както е определено в 1.2.11, обхватът на измерванията на

Общи положения

3.1

105

Годишният преглед се състои от проверка с цел да се гарантира, доколкото е
възможно, че корпусът, откритите палуби, люковите закрития и тръбопроводите се
поддържат в задоволително състояние, като следва да се вземат предвид
хронологията на обслужване, състоянието и обхвата на системата за предотвратяване
на корозия на баластните танкове и зоните, посочени в досието на доклада от
прегледа.

Годишен преглед

3

2.8.2 При корабите, които отговарят на изискванията на правило XII/13 от Конвенцията
за наличието на помпени системи, подновителният преглед следва да включва преглед
и изпитване на средствата за източване и изпомпване на баластните танкове пред
отбойната преграда и трюмовете на сухите помещения, всяка част от които се простира
пред най-предния товарен трюм, както и на техните органи за управление.

2.8.1 При корабите, които отговарят на изискванията на правило XII/12 от Конвенцията
за детектори за нивото на водата в трюма, баласта и сухото пространство,
подновителният преглед следва да включва преглед и изпитване на системата за
откриване на проникване на вода и на нейните аларми.

2.8 Допълнителни изисквания за подновителния преглед след определяне на
съответствието с правила XII/12 и XII/13 от Конвенцията

2.7.6 Изпитването на цистерни с двойно дъно и други помещения, които не са
предназначени за превоз на течности, може да бъде пропуснато, при условие че се
извърши задоволителен вътрешен преглед заедно с преглед на горната част на
цистерната.

2.7.5 Границите на цистерните за течно гориво следва да се изпитват с напор на
течност до най-високата точка, до която течността ще се издигне при експлоатационни
условия. Изпитването на цистерни за течно гориво може да бъде разгледано
специално въз основа на задоволителен външен преглед на границите на цистерната и
потвърждение от капитана, че е проведено изпитване под налягане в съответствие с
изискванията със задоволителни резултати.

2.7.4 Границите на баластните трюмове следва да се изпитват с напор на течност
близо до горната част на люковете.

2.7.3 Границите на баластните танкове следва да се изпитват с напор на течност към
върха на въздухопроводите.

2.7.2 Инспекторът може да разшири обхвата на изпитването на
цистерните, ако счете това за необходимо.
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2.6.4 Инспекторът може допълнително да разшири обхвата на измерванията на
дебелината, ако счете това за необходимо.

2.6.3 Разпоредбите за разширени измервания в зоните със значителна корозия,
както е определено в 1.2.9, са дадени в приложение 10 и могат да бъдат
допълнително уточнени в програмата за преглед, както се изисква в 5.1. Тези
разширени измервания на дебелината следва да се извършат, преди прегледът да
бъде признат за завършен. Съмнителните зони, идентифицирани при предишни
прегледи, следва да бъдат проверени. В зоните със значителна корозия,
идентифицирани при предишни прегледи, следва да се извършат измервания на
дебелината.

2.6.2 Следва да се извършат представителни измервания на дебелината, за да се
определят както общите, така и локалните нива на корозия в напречните преградни
рамки във всички водни баластни танкове. Измерването на дебелината трябва да се
извърши и за да се определят нивата на корозия на обшивката на напречната
вертикална преграда. Обхватът на измерванията на дебелината може да бъде
специално разгледан, при условие че инспекторът е удовлетворен от щателния
преглед, че няма диминуция на конструкцията, а твърдото защитно покритие, когато
е нанесено такова, остава ефективно.

2.6.1 Минималните изисквания за измерванията на дебелината при подновителен
преглед са дадени в приложение 2.

Обхват на измерванията на дебелината

Обхват на изпитването на налягането в цистерните

2.7.1 Всички граници на цистерните за воден баласт, дълбоките цистерни и товарните
трюмове, използвани за воден баласт в рамките на зоната на дължината на товар,
следва да бъдат подложени на изпитване под налягане. При цистерни за течно гориво
под налягане следва да се изпитват само представителни цистерни.

2.7

2.6.6 Следва да се изберат напречни сечения, при които се предполага, че ще
настъпят най-големи редукции или които се откриват от измерванията на обшивката
на палубата.

дебелината съгласно приложение 1 може да бъде специално разгледан от
Администрацията.

ДЪРЖАВЕН

2.6

2.5.4 За зоните в помещенията, където твърдото защитно покритие е в ДОБРО
състояние, може да се обърне специално внимание на обхвата на щателните
прегледи в съответствие с приложение 1 (вижте и 2.3.2).

2.5.3 Според наличната информация инспекторът може да разшири обхвата на
щателния преглед, ако счете това за необходимо, като вземе предвид поддръжката
на преглежданите помещения, състоянието на системата за предотвратяване на
корозия и когато в помещенията има конструктивни механизми или детайли, които са
претърпели дефекти в подобни помещения или на подобни кораби.

2.5.2 Минималните изисквания за щателни прегледи в рамките на подновителния
преглед са дадени в приложение 1., допълнение 1 за кораби за насипни товари с
двойна обшивка, с изключение на кораби за руди, и съответно в приложение 1,
допълнение 2 за кораби за руди.

Бележки:
1. Тези изисквания се прилагат за цистерни от интегрален (конструктивен) тип.
2.
Ако за преглед са приети избрани цистерни, при всеки подновителен
преглед следва да се преглеждат различни цистерни на ротационен
принцип.
3. Крайните цистерни (за всички употреби) следва да се проверяват вътрешно
при всеки подновителен преглед.
4.
При подновителен преглед № 3 и следващите подновителни прегледи

Няма

Подновителен
преглед
№1

С Т Р. 5 4
БРОЙ 49

Преглед на корпуса

Преглед на откритите палуби, люковите закрития и комингсите

точно прилягане и ефективност на уплътняването в затворено състояние; и

оперативно изпитване на хидравлични и захранващи компоненти,
проводници, вериги и задвижващи механизми.

.2

.3

уплътнения на връзките в периметъра и напречните връзки (състояние
и трайни деформации на уплътнения, гъвкави уплътнения на
комбинирани превозвачи, челюсти на уплътнения, задържащи шини,
дренажни канали и възвратни клапани);

захващащи устройства, задържащи шини, кнехтове (загуби, настройка
и състояние на гумените компоненти);

.2

.3

водачи;
направляващи релси и релсови колела;
стопери;
жици, вериги, обтегачи и барабани на лебедки;

.6
.7
.8
.9

направляващи планки и лагери; и
задържащи шини, дренажни канали и дренажни тръби (ако има такива).

.7
.8

.1

цялостен преглед на два избрани товарни трюма;
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3.4 Проверка на товарните трюмове
3.4.1 За корабите за насипни товари с двойна обшивка на възраст от 10 до 15 години
следва да се извърши следното:

3.3.10
Следва да се прегледат тръбопроводните системи на бункера и
вентилацията, включително вентилаторите.

3.3.9 Следва да се прегледат екраните срещу пламък на вентилационните отвори на
всички цистерни на бункера.

товарни подложки/шини и ръбовете на страничните планки;

.6

кнехтове, лайстни и клинове;

.4

шини за закрепване на люковете и техните приспособления за закрепване;

насмолени брезенти;

.3

.5

стоманени понтони, включително щателен преглед на обшивката на
люковите закрития;

дървени капаци и преносими греди, носачи или гнезда за преносимата
греда и техните закрепващи устройства;

.2

.1

3.3.8 Когато са монтирани преносими капаци, дървени или стоманени понтони, следва
да се провери задоволителното състояние на следните елементи:

3.3.7 Когато се счита за необходимо, ефективността на механизмите за уплътняване
може да бъде демонстрирана чрез изпитване с маркучи или варовик, допълнено от
измервания на размерите на компресиращите компоненти на уплътненията.

3.3.6 При всеки годишен преглед комингсите, с обшивката, усилващите набори и
скобите на всеки люк, следва да бъдат проверявани за корозия, пукнатини и
деформации, особено на горните части на комингсите, включително и щателен
преглед.

.11 крайни и междупанелни панти, щифтове и опори, ако има такива.
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панели на капака, включително странични планки, и усилващите
набори за закрепване, до които има достъп в отворено положение,
чрез щателен преглед (за корозия, пукнатини, деформация);

.1

3.3.5 За всеки набор товарни люкови закрития при всеки годишен преглед се
преглеждат следните елементи:

3.3.4 Когато системата за обезопасяване на товарните люкове не функционира
правилно, се извършват ремонти под надзора на Администрацията. Когато люковите
закрития или комингсите претърпяват съществени ремонти, якостта на закрепващите
устройства следва да бъде повишена, за да съответства на приложение 11.

верижни или въжени макари;

.5

.10 хидравлична система, електрически обезопасителни устройства и
блокировки; и

устройства за локализиране на затворени капаци (изкривяване и
закрепване);

.4
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3.3.3 Ако са налице признаци за затруднения при експлоатацията и затварянето на
люковите закрития, по преценка на инспектора следва да се изпитат допълнителни
набори освен тези, изисквани в 3.3.2.

Затварянето на капаците трябва да включва затягане на всички периферни и
кръстосани кнехтове или други закрепващи устройства. Специално внимание следва
да се обърне на състоянието на люковите закрития в предните 25% от дължината на
кораба, където морските натоварвания обикновено са най-големи.

подреждане и обезопасяване в отворено състояние;

.1

3.3.2 Цялостен преглед на товарните люкови закрития и комингсите е възможен само
чрез преглед в отворено и затворено положение и следва да включва проверка на
правилното отваряне и затваряне. В резултат наборът от люкови закрития в рамките на
предните 25% от дължината на кораба и най-малко един допълнителен набор, така че
всички комплекти на кораба да бъдат оценявани най-малко веднъж на всеки пет
години, следва да се преглеждат в отворено, затворено и работно състояние в пълна
степен във всяка посока при всеки годишен преглед, включително:

3.3.1 Следва да се потвърди, че след последния преглед не са правени неодобрени
промени в люковите закрития, комингсите на люковете и устройствата за тяхното
затваряне и уплътняване.

3.3

3.2.2 Следва да се извърши преглед на водоплътните отвори, доколкото е
възможно.

3.2.1 Следва да се направи преглед на обшивката на корпуса и на приспособленията
за затваряне.

3.2
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следва да се прегледат всички тръбопроводи и отвори в товарните
трюмове, включително тръбопроводите зад борда.

.3

Допълнителни изисквания за годишния преглед след определяне на
съответствието с правила XII/12 и XII/13 от Конвенцията

108

Цел

2.1

Минимални изисквания

График

109

Както и при други аспекти на планирането на прегледи, техническите оценки, описани в
настоящите насоки, следва да бъдат изготвени от собственика или оператора в
сътрудничество с Администрацията преди началото на подновителния преглед, т.е.
преди започването на прегледа и обикновено най-малко 12 до 15 месеца преди датата
на приключване на прегледа.

2.3

Настоящите насоки обаче не могат да се използват за редуциране на изискванията,
отнасящи се до измерванията на дебелината, щателните прегледи и изпитванията на
цистерните, съдържащи се в приложения 1 и 2 на част Б и в
2.7, които във всички случаи следва да бъдат спазвани.

2.2

2.1.2 Критичните структурни зони са местата, за които с изчисления е определено, че е
необходимо наблюдение, или на базата на историята на обслужване на кораба или от
подобни кораби или кораби от същия клас (ако има такива) е определено, че са
податливи на напукване, деформиране или корозия, които могат да нарушат
структурната цялост на кораба.

2.1.1 Техническите оценки, описани в настоящите насоки, имат за цел да подпомогнат
идентифицирането на критични структурни зони, обозначаването на съмнителни зони и
съсредоточаването на вниманието върху структурни елементи или зони със структурни
елементи, които могат да бъдат особено податливи на или да покажат история на
загуби или повреди.
Тази информация може да бъде полезна при обозначаване
на места, зони, отделения и цистерни за измерване на дебелината, щателен преглед и
изпитване на цистерни.

Цел и принципи

2

ВЕСТНИК

3.6.2
При корабите, които отговарят на изискванията на правило XII/13 от
Конвенцията за наличието на помпени системи, годишният преглед следва да включва
преглед и изпитване на средствата за източване и изпомпване на баластните танкове
пред отбойната преграда и трюмовете на сухите помещения, всяка част от които се
простира пред най-предния товарен трюм, както и на техните органи за управление.

3.6.1
При корабите, които отговарят на изискванията на правило XII/12 от
Конвенцията за детектори за нивото на водата в трюма, баласта и сухото товарно
пространство, годишният преглед следва да включва проверка и произволно изпитване
на системите за откриване на проникване на вода и на нейните аларми.

3.6

Проверката на баластните танкове следва да се извърши, когато е необходимо,
предвид резултатите от подновителния и междинния преглед. Когато инспекторът
счете за необходимо или когато е налице значителна корозия, трябва да се извърши
измерване на дебелината. Ако резултатите от тези измервания на дебелината показват
наличие на значителна корозия, обхватът на измерванията на дебелината следва да
бъде увеличен в съответствие с приложение 10. Тези разширени измервания на
дебелината следва да се извършат, преди прегледът да бъде признат за завършен.
Съмнителните зони, идентифицирани при предишни прегледи, следва да бъдат
проверени. В зоните със значителна корозия, идентифицирани при предишни прегледи,
следва да се извършат измервания на дебелината.

Проверка на баластните танкове

следва да се прегледат всички тръбопроводи и отвори в товарните
трюмове, включително тръбопроводите зад борда.

.3

Въведение

Настоящите насоки съдържат информация и предложения относно техническите
оценки, които могат да бъдат от полза във връзка с планирането на разширени
подновителни прегледи на кораби за насипни товари с двойна обшивка. Както е
посочено в 5.1.5, насоките са с препоръчителен характер и могат да се използват по
преценка на Администрацията, когато това бъде счетено за необходимо и
целесъобразно, при подготовката на необходимата програма за преглед.

1

НАСОКИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАНИРАНЕТО
НА РАЗШИРЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА КОРАБИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ С
ДВОЙНА ОБШИВКА – ПОДНОВИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА КОРПУСА

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

4.1.2 Обхватът на прегледа зависи от възрастта на кораба, както е посочено в 4.2, 4.3 и
4.4.

4.1.1
Елементите, които са в допълнение към изискванията на годишния преглед,
могат да бъдат прегледани при втория или при третия годишен преглед, или между
тези прегледи.

Междинен преглед
Общи положения

4
4.1

ДЪРЖАВЕН

3.5

цялостен преглед на всички товарни трюмове;
когато инспекторът счете за необходимо или когато е налице
значителна корозия, трябва да се извърши измерване на дебелината.
Ако резултатите от тези измервания на дебелината показват наличие
на значителна корозия, обхватът на измерванията на дебелината
следва да бъде увеличен в съответствие с приложение 10. Тези
разширени измервания на дебелината следва да се извършат, преди
прегледът да бъде признат за завършен. Съмнителните зони,
идентифицирани при предишни прегледи, следва да бъдат проверени.
В зоните със значителна корозия, идентифицирани при предишни
прегледи, следва да се извършат измервания на дебелината; и

.1
.2

3.4.2 За корабите за насипни товари с двойна обшивка на възраст над 15 години
следва да се извърши следното:

когато инспекторът счете за необходимо или когато е налице
значителна корозия, трябва да се извърши измерване на дебелината.
Ако резултатите от тези измервания на дебелината показват наличие
на значителна корозия, обхватът на измерванията на дебелината
следва да бъде увеличен в съответствие с приложение 10. Тези
разширени измервания на дебелината следва да се извършат, преди
прегледът да бъде признат за завършен. Съмнителните зони,
идентифицирани при предишни прегледи, следва да бъдат проверени.
В зоните със значителна корозия, идентифицирани при предишни
прегледи, следва да се извършат измервания на дебелината; и

.2
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Аспекти, които трябва да се вземат предвид

предишна история по отношение на корозия, напукване, деформиране,
вдлъбнатини и ремонти за конкретния кораб, както и за сходни
плавателни съдове, ако има такива; и

информация относно видовете превозвани товари, използването на
различни отделения/цистерни за товари/баласт, защитата на
отделенията и цистерните и състоянието на покритието, ако има
такова.

.2

.3

Общи положения

3.1

корозията.

.2

Методи

110

3.2.2.1

111

За да се оценят относителните рискове от корозия, като цяло следва да се

3.2.2 Корозия

3.2.1.8
Избраните зони на конструкцията, определени по време на този процес,
следва да бъдат записани и отбелязани на чертежите на конструкцията, които ще
бъдат включени в програмата за преглед.

3.2.1.7
В това отношение изчисляването на напрежението на типичните и важни
компоненти и детайли, съобразно съответните методи, може да се окаже полезно и
следва да се има предвид.

3.2.1.6
Употребата на високоякостна стомана е важен фактор. Детайлите,
демонстриращи добър експлоатационен опит, когато е използвана обикновена, мека
стомана, могат да бъдат по-податливи на повреди, когато се използват високоякостна
стомана и свързаните с нея по-високи напрежения. Налице са обширни и като цяло
добри данни при употребата на високоякостна стомана за надлъжни материали в
конструкции на палубата и дъното. Данните за други места, където динамичните
напрежения могат да бъдат по-високи, са по-малко благоприятни, например странични
конструкции.

3.2.1.5
Прегледът на основните чертежи на конструкцията, в допълнение към
горепосочените цифри, следва да включва проверка за типичните детайли на
конструкцията, където е имало пукнатини. Факторите, които допринасят за повредите,
трябва да бъдат внимателно обмислени.

3.2.1.4
Освен това трябва да се използва и общата практика. Също така следва
да се разгледа справка 2, която съдържа каталог на типичните щети и предложени
методи за ремонт на различни структурни детайли за кораби за насипни товари с
единична обшивка. Трябва да се разгледа и справка 3, която съдържа каталози на
типични щети и предложени методи за ремонт на конструктивните детайли на
двукорпусни нефтени танкери, които до известна степен могат да бъдат сходни с
конструктивните детайли на корабите за насипни товари с двойна обшивка. Тези цифри
следва да се използват заедно с прегледа на основните чертежи, за да се сравнят с
реалната конструкция и да се потърсят подобни детайли, които могат да бъдат
податливи на повреди. По-специално, глава 3 от справка 3 разглежда различни
аспекти, специфични за двукорпусните танкери, като местоположение на
концентрацията на напрежение, несъосност по време на строителството, тенденции за
корозия, съображения, свързани с износването, и зони, изискващи специално
внимание, докато глава 4 от справка 3 разглежда претърпените дефекти на
конструкцията в двукорпусните кораби (химикаловози, кораби за OBO, кораби за
руда/нефт, газовози), които също следва да бъдат взети предвид при изготвянето на
планирането на прегледа.

ВЕСТНИК

3.2.1 Детайли на конструкцията

3.2

3.1.4 Корозията е резултат от процеса на стареене и е тясно свързана с качеството на
системите за предотвратяване на корозията, монтирани в новата конструкция, и
последващата поддръжка през целия експлоатационен живот.
Корозията
може
също да доведе до напукване и/или деформиране.

3.1.3 Конструкцията следва да се разглежда по отношение на конструктивните
детайли, които могат да бъдат податливи на деформиране или напукване в резултат на
вибрации, високи нива на напрежение или износване.

конструкцията; и

.1

Подходът е основно оценка на риска във връзка със следните аспекти на база знанията
и опита, свързана с:

местоположение на деформациите.

.2

3.2.1.3
Тази информация може да бъде намерена в докладите от прегледите
и/или досиетата на собственика, включително резултатите от собствените проверки на
собственика. Дефектите трябва да се анализират, отбележат и маркират на скиците.

брой, обхват, местоположение и честота на пукнатините; и

.1

3.2.1.2
Типичните претърпени повреди, които трябва да се вземат предвид,
се състоят от:

3.2.1.1
Основният източник на информация, който трябва да се използва в
процеса на планиране, е претърпените повреди на въпросния кораб и на кораби от
същия клас и/или сходни кораби, ако има такива.
Освен това следва да се включи
подбор на конструктивните детайли от чертежите на конструкцията.

ДЪРЖАВЕН

3.1.2 Техническите оценки, извършвани в рамките на процеса на планиране на
прегледите, по принцип следва да бъдат както е показано схематично на фигура 1.

3.1.1 Съществуват три основни вида възможни повреди, които могат да бъдат предмет
на техническа оценка във връзка с планирането на прегледи: корозия, пукнатини и
деформиране.
Щетите при контакт обикновено не се покриват при планиранията на
прегледи, тъй като вдлъбнатините обикновено се отбелязват в меморандуми и се
приемат като нормални рутинни дейности от инспекторите.

Техническа оценка

3

2.4.2 Техническите оценки на относителните рискове на склонността към увреждане
или влошаване на различни структурни елементи и зони следва да се преценяват и
решават въз основа на признати принципи и практики, каквито могат да бъдат
намерени в справки 2, 3 и 4.

характеристики на конструкцията като нива на напрежение върху
различни структурни елементи, детайли на конструкцията и степен на
използване на високоякостна стомана;

.1

2.4.1 Техническите оценки, които могат да включват количествена или качествена
оценка на относителните рискове от евентуално влошаване, на следните аспекти на
даден кораб могат да се използват като база за обозначаване за преглед на отделения,
цистерни и зони:

2.4
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състояние на покритието;

процедури за почистване;

предишни повреди от корозия;

използване на баласт и време за товарните отделения;

риск от корозия в товарните отделения и баластните танкове; и

.2

.3

.4

.5

.6

IACS, Unified Requirement Z10.5, Hull Surveys of Double Skin Bulk Carriers

IACS, Bulk Carriers: Guidelines for Surveys, Assessment and Repair of Hull
Structures, January 2007

TSCF, Guidelines for the Inspection and Maintenance of Double Hull Tanker
Structures, 1995

TSCF, Guidance Manual for Tanker Structures, 1997

1

2

3

4
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3.2.3.3
Обозначаването на цистерни, отделения и пространства за щателен
преглед първоначално следва да се основава на най-високия риск от корозия и винаги
да включва баластни танкове. Принципът за подбор следва да бъде такъв, че обхватът
да се увеличава с възрастта или когато информацията е недостатъчна или
ненадеждна.

3.2.3.2
Участъците, които подлежат на измерване на дебелината, обикновено
следва да бъдат обозначени в цистерни, отделения и пространства, където се счита,
че рискът от корозия е най-висок.

Преглед

Приемливост
за Администрацията
и собственика.

Програма за преглед

Места за измерване на дебелината и щателен преглед

Събиране на информация

Повреда от корозия:
подобен кораб, ако има
такъв

Повреда от корозия:
този кораб

Състояние на покритието
Използване на цистерни

Риск от корозия

Състояние на покритието
Използване на цистерни

Фигура 1 - Техническа оценка и процес на планиране на преглед

Настоящи зони, в които
е намерена повреда
и рисковете се считат за високи.
Отбелязване на скици или чертежи

Повреди по корпуса:
общ опит

Анализ: повреди по корпуса
на подобни кораби,
ако има такива

Анализ:
повреди по
корпуса на
този кораб

Рискове, свързани с конструкцията

Данни:
Рисунки, доклади,
Допустим
корозионен
толеранс

113

ДЪРЖАВЕН

3.2.3.1
Въз основа на таблицата с рисковете от корозия и оценката на проектния
опит могат да бъдат обозначени местата за първоначален щателен преглед и
измерване на дебелината (зони и участъци).

3.2.3 Места за щателен преглед и измерване на дебелината

3.2.2.3
Оценката на рисковете от корозия следва да се основава на
информацията, съдържаща се в справка 2 и справка 4, доколкото е приложимо за
конструкцията с двойна обшивка, заедно със съответната информация за очакваното
състояние на кораба, получена от информацията, събрана с цел изготвяне на
програмата за преглед, и възрастта на кораба.Различните отделения, цистерни и
пространства следва да бъдат посочени със съответните обозначени рискове от
корозия.

3.2.2.2
Справка 4 дава примери, които могат да се използват за оценка и
описание на състоянието на покритието с помощта на снимки на типичните условия.

.7 позиция на баластните танкове в близост до цистерните за нагрято течно
гориво.

употребата на цистерните, отделенията и пространствата;

.1

вземе предвид следната информация:

С Т Р. 5 8
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Три пода в отсеците, където е
измерена обшивката на дъното, с
измервания в двата края и в
Три пода в отсеците, където е
измерена обшивката на дъното
–
долната ⅓ от вертикалната
–
горни ⅔ от вертикалната
–
усилващи набори (минимум
три)

Подове на
дъното,
включително
Пръстен на
преградната рамка
Напречна
водоплътна
вертикална
преграда или
отбойна
вертикална
Усилване на панела

Обхват на измерването
Съмнителна обшивка на напречната
палубна ивица
Напречни елементи
Надлъжен елемент
Странични и крайни
цилиндри, на всяко от трите
места
Три надлъжни ремъка,
От всяка страна и във всеки край
на комингса, един ремък долната
⅓, един ремък горните ⅔ от
а)
водоплътни напречни
вертикални прегради:
– Долната ⅓ от вертикалната
преграда
b) две представителни
отбойни, напречни
вертикални прегради:
– Долната ⅓ от вертикалната
преграда
с) три представителни отсека за
наклонена обшивка:
– Долната ⅓ от цистерната
– Горните ⅔ от цистерната

Пет-точков модел на 1 m2 от обшивката
Пет-точков модел на 1 m2 от обшивката

Пет-точков модел на 1 m2 от обшивката
Пет-точков модел на 1 m2 от обшивката
Пет-точков модел над 1 m дължина

Пет-точков модел на 1 m2 от обшивката
Пет-точков модел на 1 m2 от обшивката
Пет-точков модел над 1 m дължина

Пет-точково измерване на всеки ремък, т.е.
в края или от всяка страна на комингса
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Модел на измерване
Пет-точков модел между усилващите набори
на 1 m дължина
Пет-точков модел във всеки край и в средата
на пространството
Пет-точков модел на всяко място
Пет-точково измерване за всеки ремък

Пет-точков модел на 1 m2 от обшивката

Пет-точков модел на преградата и на фланеца
на 1 m дължина

Усилване на панела

Хоризонтални греди

Вертикална
преграда и
напречни
вертикални
прегради:
– стрингери по
отношение на
хоризонталнит
е греди
–
други
стрингери

Напречни
рамки/надлъжни
елементи:
–
скоби

Странични и
вътрешни странични
напречни
рамки/надлъжни
елементи на:
–
горния
стрингер
–
всички други
стрингери

Конструктивен
Странична външна
и вътрешна
обшивка:
- Горен стрингер и
стрингери по
отношение на
хоризонталните
греди
–
Всички други
стрингери

Обхват на измерването
Обшивка между всяка двойка
напречни рамки/надлъжни
елементи в минимум три отсека
(по протежение на цистерната)
Обшивка между всеки трети
чифт надлъжни елементи в три
едни и същи отсека

–
–

Минимум две прегради и
двете напречни вертикални
прегради
Минимум две прегради и
двете напречни вертикални
прегради

Обшивка на всяка греда в
минимум три отсека
Когато е приложимо.

–

–

Минимум три в горната част,
средата и дъното на цистерната в
три едни и същи отсека

Модел на измерване

Три измервания по преградата и едно
измерване на фланеца
Три измервания по преградата и едно
измерване на фланеца

Единично измерване
Единично измерване

Две измервания между всяка двойка
усилващи набори на надлъжни греди
Единични измервания
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Пет-точков модел на приблизително 2
площ
- Две измервания между всяка двойка
вертикални усилващи набори

–
m2

Пет-точков модел на зоната на скобата

–
Всяка напречна
–
рамка/надлъжен елемент в три едни
–
и същи отсека
– Всяка трета напречна
рамка/надлъжен елемент в
три едни и същи отсека

–

–

Таблица 3 - Конструкция в двустранните пространства на корабите за
насипни товари с двойна обшивка, включително
празните пространства на крилете на корабите за руда

Съмнителни планки

Съмнителни планки

Модел на измерване
Пет-точков модел на преградата и на фланеца
на 1 m дължина
Пет-точков модел на 1 m2 от обшивката

ВЕСТНИК

Баластни танкове в
горната част

Баластни танкове в
горната част

Баластни танкове в
горната част

Комингси на люкове

Конструктивен
Обшивка на
напречната
Усилващи набори
под палубата
Люкови закрития

Таблица 2 - Структура на палубата, включително напречни планки,
главни товарни люкове, люкови закрития, комингси и
горни цистерни

Пет-точков модел на 1 m2 от обшивката
Единични измервания на фланеца
пет-точков модел на 1 m2 от обшивката
пет-точков модел на 2 m2 от обшивката
За преградата - пет-точков модел за цялото
пространство (две измервания по преградата
във всеки край и едно в центъра на
пространството). За фланеца - единични
Единични измервания

Вертикална линия на единични
измервания върху обшивката на гредата с
едно измерване между всеки панелен
усилващ елемент или минимум три
Пет-точков модел на 2 m2 площ

Три измервания по линия през фланеца и
три измервания на вертикалната преграда

Модел на измерване
Пет-точков модел за всеки панел
между надлъжните елементи и
подовете

Преградни
рамки/напречни
елементи

Надлъжни елементи
на главната палуба

Конструктивен
Обхват на измерването
Баластни танкове в
d) Надлъжни елементи,
горната част
съмнителни и съседни
Обшивка на главната Съмнителни и съседни планки (4)
палуба

ДЪРЖАВЕН

Когато е приложимо.

Обхват на измерването
Минимум три секции през
цистерна с двойно дъно,
включително задния отсек
Измервания около и под всички
Минимум три надлъжни
елемента във всеки отсек,
където е измерена обшивката
При водоплътните подове на носа
и кърмата и в центъра на
цистерните

Конструктивен
Обшивка
на
структурата
на
дъното,
вътрешното дъно и
Надлъжни
елементи
на
конструкцията
на
Долни греди,
включително
водоплътните

Таблица 1 - Структура на дъното, вътрешното
дъно и бункера

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБХВАТА НА ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДЕБЕЛИНАТА В ЗОНИТЕ
СЪС ЗНАЧИТЕЛНА КОРОЗИЯ НА КОРАБИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ С ДВОЙНА
ОБШИВКА ПО ДЪЛЖИНАТА НА ТОВАРНАТА ЗОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
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Напречни
вертикалн
и прегради

Конструктивен
Долна опора, ако
има такава

–

–
–

–

Обхват на измерването
Напречен ремък в рамките на
25 mm от заварката към
вътрешното дъно
Напречни ремъци в рамките на
Напречен ремък на
приблизително средна височина
Напречен ремък на част от
вертикалната преграда в
близост до горната палуба или
под горната шелфова планка
на опората
(за корабите, оборудвани с горни
опори)

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Фиксиращи устройства

Панелните люкови закрития следва да бъдат фиксирани с подходящи
устройства (болтове, клинове или други подобни), разположени на
подходящо разстояние по протежение на комингсите и между
елементите на капака. Разположението и разстоянието трябва да се
определят с нужното внимание към ефективността за устойчивост на
атмосферни влияния в зависимост от типа и размера на люковото
закритие, както и от твърдостта на ръбовете на капака между
фиксиращите устройства.

=
=

2

разстоянието между фиксиращите устройства да не бъде помалко от 2 m
определената минимална горна граница на пластичност в
производство, да не превишава 70% от крайната якост на
опън
0,75 за σY > 235
1,0 за σY ≤ 235

1,4 a/f (cm )

.5

тръбно налягане в N/mm, минимум 5 N/mm
отстояние в метри на фиксиращите
устройства.
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Фиксиращите устройства трябва да бъдат с надеждна конструкция и

=
=
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p
a

където:

4

6 p a (cm )

4

Твърдостта на ръбовете на капака трябва да е достатъчна, за да се
поддържа адекватно уплътняващо налягане между фиксиращите
устройства. Инерционният момент, I, на крайните елементи не трябва
да бъде по-малък от:

.4

I =

Между капака и комингса и при напречните съединения трябва да се
поддържа тръбно налягане, достатъчно за осигуряване на устойчивост
на атмосферни влияния на фиксиращите устройства. За тръбни
налягания, надвишаващи 5 N/mm, площта на напречното сечение
трябва да бъде увеличена пропорционално. Тръбното налягане
трябва да бъде специфицирано.

.3

Прътите или болтовете трябва да имат нетен диаметър, не помалък от 19 mm за люкове с площ над 5 m2.

e

a =
=
f
σY =

където:

A =

.2 Нетното сечение на всяко фиксиращо устройство не трябва да бъде помалко от:

.1

Якостта на фиксиращите устройства трябва да отговаря на следните изисквания:

1

ЯКОСТ НА ФИКСИРАЩИТЕ УСТРОЙСТВА НА ТОВАРНИТЕ ЛЮКОВИ ЗАКРИТИЯ НА
КОРАБИТЕ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ

ДЪРЖАВЕН
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Модел на измерване
–
Пет-точков модел между усилващите
набори на 1 m дължина
–
Пет-точков модел между усилващите
набори на 1 m дължина
–
Пет-точков модел на 1 m2 от
обшивката
–
Пет-точков модел на 1 m2 от
обшивката

Таблица 4 - Напречни вертикални прегради в товарните трюмове

С Т Р. 6 0
БРОЙ 49

Стопери

Когато се използва хидравличен кнехт, трябва да се осигури
положителен механизъм, за да се гарантира, че той остава механично
заключен в затворено положение в случай на повреда на
хидравличната система.

.7

Материали и заваряване

Среща за преглед
се
на
се
на

прекомерна и/или обширна корозия или хлътване/вдлъбнатини с
какъвто и да е ефект;

.4 корозия на заварките.

.3 отделена и/или куха конструкция; и

.2 структурни дефекти като деформиране, счупвания и деформирани
конструкции;

.1

незабавно уведомяване на инспектора в случай на констатации като:

редовно докладване на измерванията на дебелината;

Наблюдение на процеса на измерване на дебелината на борда
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3.3 Инспекторът следва да ръководи измерването, като избере места, където
отчетените стойности представляват, средно, състоянието на конструкцията за тази
зона.

3.2 В случай че собственикът предпочете да започне измерванията на дебелината
преди цялостния преглед, инспекторът следва да уведоми, че планираните степен и
местоположения за измерване на дебелината подлежат на потвърждение по време на
цялостния преглед.
Въз основа на констатациите инспекторът може да изиска да
бъдат направени допълнителни измервания на дебелината.

3.1
Инспекторът следва да определи степента и местоположенията за измерване
на дебелината след цялостен преглед на представителните пространства на борда.

3

2.3 В доклада от прегледа следва да се посочи къде и кога се е състояла срещата и
кой е присъствал (името на инспектора(ите), представителя(ите) на собственика и
представителя(ите) на фирмата за измерване на дебелината.

.2

.1

2.2
По време на срещата следва да се договори комуникацията с оператора(ите) за
измерване на дебелината и представителя(ите) на собственика по отношение на
следното:

2.1 Преди започването на подновителния или междинния преглед следва да
проведе среща между присъстващия(те) инспектор(и), представителя(ите)
собственика и представителя(ите) на фирмата за измерване на дебелината, за да
гарантира безопасното и ефикасно провеждане на прегледите и измерванията
дебелината, които ще се извършват на борда.

2

ВЕСТНИК
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Общи положения

Измерванията на дебелината, които се изискват в контекста на прегледите на
конструкцията на корпуса, ако не се извършват от самото дружество, следва да бъдат
наблюдавани от инспектор.
Присъствието на инспектора трябва да бъде записано.
Това се отнася и за измерванията на дебелината, направени по време на плаванията.

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ПРОЦЕДУРНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДЕБЕЛИНАТА

ДЪРЖАВЕН

Когато за съответствие с настоящото приложение са монтирани стопери или
фиксиращи устройства, те следва да бъдат произведени от материали, включително
електроди за заваряване, приемливи за Администрацията.

3

2.4 Еквивалентното напрежение в стоперите и техните опорни конструкции и
изчисленото в гърлото на заварките на стоперите не трябва да надвишава допустимата
стойност от 0,8 σY.

2.3 Люково закритие № 1 следва да бъде ефективно обезопасено със стопери срещу
надлъжните сили, действащи върху предния край, възникващи при налягане от 230
2
2
kN/m . Това налягане може да бъде намалено до 175 kN/m , ако е монтиран бак.

2.2 Люково закритие № 2 следва да бъде ефективно обезопасено със стопери срещу
надлъжните сили, действащи върху предния край, възникващи при налягане от 175
2
kN/m .

2.1 Люкови закрития №1 и №2 трябва да бъдат ефективно обезопасени със стопери
2
срещу напречните сили, възникващи при налягане от 175 kN/m .

2

Когато са монтирани кнехтове, трябва да бъдат вградени устойчиви
шайби или възглавници.

.6

стабилно закрепени към комингсите на люковете, палубите или
капаците. Отделните фиксиращи устройства на всеки капак трябва да
имат приблизително същите характеристики на твърдост.

БРОЙ 49
С Т Р. 6 1

Преглед и проверка

Приложение

1.1
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ЗАДОВОЛИТЕЛНО

ДОБРО
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състояние с локално разрушаване на покритието по
краищата на усилващите набори и заваръчните връзки

състояние с незначителни петна ръжда;

1.2.11 Състоянието на покритието се определя по следния начин:

1.2.10
Системата за предотвратяване на корозията обикновено се счита за
пълно твърдо покритие. Твърдото защитно покритие обикновено трябва да бъде
епоксидно или еквивалентно покритие. Други системи за покрития, които не са нито
меки, нито полутвърди, могат да се считат за приемливи като алтернативи, при условие
че са нанесени и поддържани в съответствие със спецификацията на производителя.

1.2.9 Значителна корозия е такава степен на корозия, че оценката на модела на
корозия показва загуба над 75% от допустимото, но в приемливи граници. За корабите,
построени съгласно общите структурни правила на ИСАК, значителна корозия е такава
степен на корозия, че оценката на модела на корозия показва измерена дебелина
между tnet + 0,5 mm и tnet.

1.2.8 Съмнителни зони са местата, показващи значителна корозия и/или считани от
инспектора за податливи на бързи загуби.

1.2.7 Представителни цистерни са цистерните, които се очаква да отразяват
състоянието на другите цистерни от подобен тип и обслужване и с подобни системи за
предотвратяване на корозията. При избора на представителни цистерни следва да се
вземе предвид хронологията на обслужванията и ремонтите на борда и
разпознаваемите критични и/или съмнителни зони.

1.2.6 Напречно сечение е напречното сечение на корпуса, перпендикулярно на
централната линия на кораба, и включва всички надлъжни елементи като обшивка,
надлъжни елементи и греди на палубата, страните, дъното, вътрешното дъно и
надлъжните вертикални прегради.

1.2.5 Щателен преглед е преглед, при който детайлите за структурните компоненти са
в рамките на визуалния диапазон на инспектора, т.е. обикновено са на една ръка
разстояние.

1.2.4 Цялостен преглед е преглед, предназначен да даде информация за цялостното
състояние на структурата на корпуса и да определи обхвата на допълнителните
щателни прегледи.

1.2.3 Комбинираният товар/баластен танк, ако е посочен в Кодекса, е цистерна,
която се използва за превоз на товар или баластна вода като рутинна част от
експлоатацията на плавателния съд и се третира като баластен танк.
Товарните
цистерни, в които може да се превозва воден баласт само в изключителни случаи
съгласно правило I/18.3 на MARPOL, се третират като товарни цистерни.

1.2.2 Баластният танк е цистерна, която се използва единствено за превоз на
баласт със солена вода.

ВЕСТНИК

1.1.4 Прегледите следва да се извършват по време на прегледите, предвидени в
правило I/10 на Конвенцията.

1.1.3 Кодексът съдържа минималния обхват на прегледите, измерванията на
дебелината и изпитванията на цистерните. Прегледът следва да бъде разширен,
когато бъдат открити съществени корозионни и/или структурни дефекти, и да включва
допълнителен щателен преглед, когато е необходимо.

1.1.2 Кодексът следва да се прилага за прегледите на конструкцията на корпуса и
тръбопроводните системи по отношение на товарните цистерни, помпените отделения,
кофердамите, тръбните тунели, празните пространства в товарното отделение и всички
баластни танкове.

1.1.1 Кодексът следва да се прилага за всички самоходни двукорпусни нефтени
танкери с брутен тонаж равен или по-голям от 500 бруто тона.

Общи положения

1

КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ
ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА ДВУКОРПУСНИ НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ

Дефиниции

1.2.1 Двукорпусен нефтен танкер е кораб, който е построен основно за превоз на
нефт в насипно състояние, чиито товарни цистерни са защитени с двоен корпус, който
се простира по цялата дължина на товарното отделение, състоящ се от двойни страни
и пространства с двойно дъно за превоз на воден баласт или празни пространства.

1.2

ДЪРЖАВЕН

Част A

КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ
ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ В

4.3 В случай че измерванията на дебелината са частично извършени, следва да се
докладва обхватът на оставащите измервания на дебелината, които да използва
следващият инспектор.

4.2 Когато настоящите насоки позволяват намаляване на обхвата на измерванията
на дебелината след специални съображения от страна на инспектора, тези специални
съображения следва да бъдат докладвани, когато е целесъобразно.

4.1 След приключване на измерванията на дебелината инспекторът следва да се
увери, че не са необходими допълнителни измервания или да определи допълнителни
измервания.

4

3.6 Измерванията на дебелината на структурите в зоните, в които са необходими
щателни прегледи, следва да се извършват едновременно с щателните прегледи.

3.5 Когато измерванията на дебелината показват значителна корозия или загуби,
надвишаващи допустимата диминуция, инспекторът следва да определи местата за
допълнителни измервания на дебелината, за да очертае зоните със значителна
корозия и да определи конструктивните елементи за ремонт/обновяване.

3.4 Измерванията на дебелината, направени главно за оценка на степента на
корозията, която може да повлияе на здравината на носещата греда на корпуса, следва
да се извършват по систематичен начин, така че всички надлъжни конструктивни
елементи да се измерват, както е необходимо.

С Т Р. 6 2
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състояние с общо разрушаване на покритието над
20% или повече от зоните или твърда кора при 10%
или повече от разглежданите зони.

Инспектори

Измервания на дебелината и щателни прегледи

2.1.2 В рамките на подготовката за подготвителен преглед следва да бъде съставена
програмата за преглед преди подновителния преглед. Измерването на дебелината не
следва да се извършва преди четвъртия годишен преглед.

1.2.16 Специално разгледани (във връзка с щателни прегледи и измервания на
дебелината) означава, че се извършват достатъчно щателни проверки и измервания на
дебелината, за да се потвърди действителното средно състояние на конструкцията под
покритието.

люкови закрития и комингси на люкове, ако има такива.

.5

ВЕСТНИК

1.3.2 Освен това, когато прегледът доведе до установяване на корозия или структурни
дефекти, които по мнението на Администрацията ще нарушат годността на кораба за
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водоплътни или нефтонепроницаеми вертикални прегради; и

.4
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палубна конструкция и палубна обшивка;

.3

За места, където липсват подходящи съоръжения за ремонт, Администрацията може
да разреши на кораба да се придвижи директно до съоръжение за ремонт.
Може
да е необходимо разтоварване на товара и/или временни ремонти за планираното
пътуване.

странична конструкция и странична обшивка;

.2

2.1.4 Всички товарни цистерни, баластни танкове и всякакви други цистерни в
двукорпусните помещения, помпените отделения, тръбните тунели, кофердамите и
празните пространства, граничещи с товарните цистерни, палубите и външния корпус,
следва да бъдат прегледани, като този преглед бъде допълнен с измерване на
дебелината и изпитване, както се изисква в 2.5 и 2.6, за да се гарантира, че
конструктивната цялост остава ефективна. Целта на прегледа е да се открие
значителна корозия, значителна деформация, счупвания, повреди или други структурни
щети, които могат да са налице.
2.1.5 Товарните тръбопроводи на палубата, включително тръбите за измиване на
суров нефт, както и тръбопроводите за товари и баласт в горепосочените цистерни и
помещения, следва да се проверяват и изпитват оперативно при работно налягане, за
да се убеди инспекторът и да се гарантира, че плътността и състоянието остават
задоволителни. Специално внимание следва да се обърне на всички баластни
тръбопроводи в товарните цистерни и всички товарни тръбопроводи в баластните
цистерни и празните пространства, като трябва да бъде потърсен съвет от
инспекторите при всички случаи, когато тези тръбопроводи, включително клапани и
фитинги, са отворени по време на периодите на ремонт и могат да бъдат проверени
отвътре.

долна конструкция и долна обшивка;

.1

1.3.1 Всякакви щети, свързани със загуби над допустимите граници (включително
деформиране, вдлъбнатини, отслояване или счупване), или обширни зони на загуби
над допустимите граници, които засягат или, по мнението на Администрацията, ще
засегнат структурата, водонепроницаемостта или устойчивостта на атмосферни
влияния на кораба, следва да бъдат незабавно и щателно поправени (вижте 1.2.15).
Зоните, които трябва да бъдат разгледани, включват:

2.1.3 В допълнение към изискванията на годишния преглед, прегледът следва да
включва изпитвания и проверки в достатъчна степен, за да се гарантира, че корпусът и
свързаните с него тръбопроводи, както се изисква в 2.1.5, са в задоволително
състояние и са годни за предвиденото предназначение за новия период на валидност
на свидетелството за безопасност на конструкцията на товарни кораби, при условие че
се извършват надлежна поддръжка и експлоатация и се провеждат периодични
прегледи на определените дати.

2.1.1 Подновителният преглед може да започне при четвъртия годишен преглед и да
бъде осъществен през следващата година с оглед завършването му до датата на
петата годишнина.

Ремонти

Общи положения

2.1

1.2.15
Бърз и щателен ремонт е постоянен ремонт, завършен по време на
прегледа по удовлетворителен за инспектора начин, като по този начин се премахва
необходимостта от налагане на свързано условие за класифициране или препоръка.

ДЪРЖАВЕН

1.3

Подновителен преглед

2

При всеки вид преглед, т.е. подновителни, междинни, годишни или други прегледи с
обхвата на предходните, измерванията на дебелината на конструкции в зони, където се
изискват щателни прегледи, се извършват едновременно с щателните прегледи.

1.5

При танкери с товароподемност 20 000 тона и повече двама инспектори съвместно
извършват първия планиран подновителен преглед, след като танкерът премине 10годишна възраст (т.е. трети подновителен преглед), както и всички последващи
подновителни прегледи и междинни прегледи. Ако прегледите се извършват от
призната организация, инспекторите следва да бъдат наети изключително от такива
признати организации.

1.4

продължителна експлоатация, следва да се предприемат коригиращи мерки, преди
експлоатацията на кораба да продължи.

1.2.14
Междинният преглед е преглед, проведен по време на втория или третия
годишен преглед.

1.2.13
Товарна зона е тази част от кораба, която съдържа товарни цистерни,
отстойни танкове и помпени отделения за товари/баласт, кофердами, баластни танкове
и празни пространства в близост до товарните цистерни, както и палубни пространства
по цялата дължина и ширина на частта от кораба над горепосочените пространства.

1.2.12
Критични структурни зони са местата, за които с изчисления е
определено, че е необходимо наблюдение, или на базата на историята на обслужване
на кораба или от подобни кораби или кораби от същия клас е определено, че са
податливи на напукване, деформиране или корозия, които могат да нарушат
структурната цялост на кораба.

ЛОШО

и/или леко ръждясване в над 20% или повече от
разглежданите зони, но по-малко от определеното за
ЛОШО състояние; и

БРОЙ 49
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е нанесено меко или полутвърдо покритие; или

в цистерната е открита значителна корозия; или

се установи, че твърдото защитно покритие не е в ДОБРО състояние и че
твърдото защитно покритие не е ремонтирано по начин, удовлетворяващ
инспектора.

.2

.3

.4
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ВЕСТНИК
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2.6.3 Границите на баластните танкове следва да се изпитват с напор на течност към
върха на въздухопроводите.

Обхват на изпитването на налягането в цистерните

2.4.2 Минималните изисквания за щателни прегледи в рамките на подновителния
преглед са дадени в приложение 1.

2.6

2.5.6 В случаите, когато се измерват две или три сечения, поне едно включва баластен
танк в рамките на 0,5L мидела. При нефтени танкери с дължина 130 m и повече (както
е определено в действащата Международна конвенция за товарните водолинии) и
възраст над 10 години за оценка на надлъжната якост на кораба, както се изисква в
8.1.8,2, методът за вземане на проби за измерване на дебелината е даден в
приложение 12.

2.5.5 Следва да се изберат напречни сечения, при които се предполага, че ще
настъпят най-големи редукции или които се откриват от измерванията на обшивката на
палубата.

2.5.4 За зоните в цистерни, където се установи, че твърдите защитни покрития са в
ДОБРО състояние, както е определено в 1.2.11, обхватът на измерванията на
дебелината съгласно приложение 1 може да бъде специално разгледан от
Администрацията.

2.5.3 Инспекторът може допълнително да разшири обхвата на измерванията на
дебелината, ако счете това за необходимо.

2.5.2 Разпоредбите за разширени измервания в зоните със значителна корозия са
дадени в приложение 4 и могат да бъдат допълнително уточнени в програмата за
преглед, както се изисква в 5.1. Тези разширени измервания на дебелината следва да
се извършат, преди прегледът да бъде признат за завършен.
Извършва
се
измерване на дебелината в съмнителни зони, идентифицирани при предишни
прегледи.

2.6.1 Минималните изисквания за изпитване на налягането в цистерните при
подновителния преглед са дадени в приложение 3.
2.6.2 Инспекторът може да разшири обхвата на изпитването на налягането в
цистерните, ако счете това за необходимо.

Обхват на цялостните и щателните прегледи

Обхват на измерванията на дебелината

2.5.1 Минималните изисквания за измерванията на дебелината при подновителен
преглед са дадени в приложение 2.

2.5

2.4.1 По време на подновителния преглед следва да се извърши цялостен преглед на
всички цистерни и пространства. Съмнителните зони, идентифицирани при предишни
прегледи, следва да бъдат проверени.

2.4

Измерването на дебелината трябва да се извършва според нуждите на инспектора.

от момента на построяване не е нанесено твърдо защитно покритие; или

.1

Когато е предвидено, следва да се провери състоянието на системата за
предотвратяване на корозия на товарните цистерни. Баластните танкове се проверяват
при последващи годишни интервали, когато:

Система за предотвратяване на корозия на цистерните

при цистерни, които имат конструкции с намалени размери на части на
корабния набор заедно със система за предотвратяване на корозия,
одобрена от Администрацията.

.2

2.4.4 За зоните в цистерни, където се установи, че твърдите защитни покрития са в
ДОБРО състояние, както е определено в 1.2.11, обхватът на щателните прегледи
съгласно приложение 1 може да бъде специално разгледан от Администрацията.

по-специално цистерни с конструктивни съоръжения или детайли,
които са претърпели дефекти при подобни цистерни или на подобни
кораби според наличната информация; и

.1

2.4.3 Инспекторът може да разшири обхвата на щателния преглед, ако счете това за
необходимо, като вземе предвид поддръжката на преглежданите цистерни,
състоянието на системата за предотвратяване на корозия, както и в следните случаи:

ДЪРЖАВЕН

2.3

Забележка: Долните части на товарните и баластни танкове се считат за частите под
водолинията с лек баласт.

2.2.4 Цялостните и щателните прегледи и измерванията на дебелината, според случая,
на долните части на товарните цистерни и баластните танкове следва да се извършват
в съответствие с приложимите изисквания за подновителни прегледи, ако вече не са
извършени.

2.2.3 Ако прегледът в сух док не бъде завършен заедно с подновителния преглед или
ако максималният интервал от 36 месеца, посочен в 2.2.1, не бъде спазен,
свидетелството за безопасност на конструкцията на товарния кораб престава да бъде
валидно до приключване на прегледа в сух док.

2.2.2 За кораби на 15 и повече години следва да се извършва проверка на външната
страна на дъното на кораба, когато корабът е в сух док. За кораби на възраст под 15
години могат да се извършват алтернативни проверки на дъното на кораба, които не са
проведени във връзка с подновителния преглед, докато корабът е във водата.
Проверката на кораба във водата следва да се извършва само когато условията са
задоволителни и е налице подходящо оборудване и подходящо квалифициран
персонал.

2.2.1 Прегледът в сух док следва да бъде част от подновителния преглед. Трябва да
има най-малко две проверки на външната част на дъното на кораба по време на
петгодишния период на свидетелството за безопасна конструкция. Във всички случаи
максималният интервал между проверките на дъното не трябва да надвишава 36
месеца.

2.2 Преглед в сух док

С Т Р. 6 4
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Преглед на корпуса

Проверка на откритите палуби

Проверка на баластните танкове

126

Нефтени танкери на възраст от 5 до 10 години

Нефтени танкери на възраст от 10 до 15 години

се установи, че твърдото защитно покритие не е в ДОБРО състояние и
че твърдото защитно покритие не е ремонтирано по начин,
удовлетворяващ инспектора.

127

4.3.1 Изискванията на междинния преглед следва да бъдат в същия обхват, както при
предишния подновителен преглед, както се изисква в 2 и 5.1.
Изпитванията
под
налягане на товарните и баластните танкове обаче и изискванията за оценка на
надлъжната якост на носещата греда на корпуса, както се изисква в 8.1.2, не се

4.3

.4

в цистерната е открита значителна корозия; или

годишни

.3

последващи

е нанесено меко или полутвърдо покритие; или

при

.2

проверяват

от момента на построяване не е нанесено твърдо защитно покритие;
или

се
.1

4.2.3 Баластните танкове
интервали, когато:

4.2.2.1
За цистерните, използвани за баласт от солена вода, следва да се
извърши цялостен преглед на представителните цистерни, избрани от инспектора. Ако
цялостният преглед на цистерните за баласт от солена вода не установи видими
структурни дефекти, прегледът може да се ограничи до проверка дали защитните
покрития остават в ДОБРО състояние.

4.2.1 Прилагат се изискванията на 4.1.3.

4.2

4.1.4 Едновременното признаване на междинния преглед и подновителния преглед за
прегледи и измерванията на дебелината на помещенията не е приемливо.

4.1.3 При открити палуби следва да се извърши проверка, доколкото е приложимо, на
системите за товари, измиване на суров нефт, бункери, баласта, парата и
вентилацията, както и на вентилационните мачти и колектори. Ако при проверката има
някакво съмнение относно състоянието на тръбопроводите, може да е необходимо
тръбопроводите да бъдат подложен на изпитване на налягането, измерване на
дебелината или и двете.

4.1.2 Обхватът на прегледите на товарните и баластните танкове в зависимост от
възрастта на кораба е посочен в 4.2, 4.3 и 4.4.

ВЕСТНИК

3.5.2 Когато се установи значителна корозия, както е определено в 1.2.9, обхватът на
измерванията на дебелината следва да бъде увеличен в съответствие с изискванията

3.5.1 Проверката на баластните танкове следва да се извърши, когато е необходимо,
предвид резултатите от подновителния и междинния преглед. Когато Администрацията
счете за необходимо или когато се установи значителна корозия, трябва да се
извършат измервания на дебелината.

3.5

3.4.2 Проверка на състоянието на всички тръбопроводни системи и тръбни тунели.

3.4.1 Проверка на всички вертикални прегради на помпените отделения за признаци на
изтичане на нефт или счупвания, и по-специално на механизмите за запечатване на
всички отвори на вертикалните прегради на помпените отделения.

3.4 Проверка на товарните помпени отделения и тръбните тунели, ако има
такива

3.3.4 Проверка на тръбопроводните системи за товари, измиване на суров нефт,
бункери и вентилационни отвори, включително вентилационни мачти и колектори.

3.3.3 Проверка на екраните срещу пламък на вентилационните
отвори на всички цистерни на бункера.

Общи положения

ДЪРЖАВЕН

3.3.2 Проверка на клапаните за налягане/вакуум в товарните цистерни и
на екраните срещу пламък.

3.3.1 Проверка на отворите на товарните цистерни, включително уплътненията,
капаците, комингсите и екраните срещу пламък.

3.3

3.2.2 Следва да се извърши преглед на водоплътните отвори, доколкото е
възможно.

3.2.1 Следва да се направи преглед на обшивката на корпуса и на приспособленията
за затваряне.

3.2

Годишният преглед се състои от проверка с цел да се гарантира, доколкото е
възможно, че корпусът и тръбопроводите се поддържат в задоволително състояние,
като следва да се вземат предвид хронологията на обслужване, състоянието и обхвата
на системата за предотвратяване на корозия на баластните танкове и зоните, посочени
в досието на доклада от прегледа.

4.1

Общи положения

3.1

Междинен преглед

4.1.1 Елементите, които са в допълнение към изискванията на годишния преглед,
могат да бъдат прегледани при втория или при третия годишен преглед, или между
тези прегледи.

4

Годишен преглед

3

на приложение 4. Тези разширени измервания на дебелината следва да се извършат,
преди прегледът да бъде признат за завършен. Съмнителните зони, идентифицирани
при предишни прегледи, следва да бъдат проверени. В зоните със значителна корозия,
идентифицирани при предишни прегледи, следва да се извършат измервания на
дебелината.

2.6.5 Изпитването на цистерни с двойно дъно и други помещения, които не са
предназначени за превоз на течности, може да бъде пропуснато, при условие че се
извърши задоволителен вътрешен преглед заедно с преглед на горната част на
цистерната.

2.6.4 Границите на товарните цистерни следва да се изпитват до най-високата точка,
до която ще достигне течността при експлоатационни условия.
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Нефтени танкери на възраст над 15 години

Програма за преглед

5.1

междинния преглед за нефтени танкери на възраст над 10 години.

.2

128

всякаква друга информация, която ще помогне за идентифициране на
съмнителните зони и критичните структурни зони.

основни структурни планове на товарните и баластните танкове (чертежи
на размерите на частите на корабния набор), включително информация
относно използването на високоякостни стомани;
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основна информация и данни за кораба;

.1
.2

5.1.3 Представената програма за преглед следва да отчита и да отговаря най-малко на
изискванията на 2.6 и приложения 1, 2 и 3 съответно за щателен преглед, измерване на
дебелината и изпитване на цистерните, както и да включва съответната информация,
включваща най-малко:

.13

.12 информация относно съответното ниво на техническо обслужване по
време на експлоатация, включително доклади от проверки на държавния
пристанищен контрол, съдържащи недостатъци, свързани с корпуса,
несъответствия в системата за управление на безопасността, свързани с
техническото обслужване на корпуса, включително съответните
коригиращи действия; и

.11 проверки на персонала на собственика през последните три години по
отношение на влошаване на конструкцията като цяло, течове в границите
на цистерните и тръбопроводите и състояние на покритието и системата
за защита от корозия (включително аноди), ако има такива. Указанията за
докладване са дадени в приложение 5;

описание и история на покритието и системата за защита от корозия
(включително аноди и предишни класови обозначения), ако има такива;

информация и други релевантни данни относно преустройството или
изменението на товарните и баластните танкове на кораба от момента на
построяването му;

ВЕСТНИК

5.1.2 При разработването на програмата за преглед следва да се съберат и проучат
следните документи с оглед на избора на цистерните, зоните и структурните елементи,

5.1.1.1
Преди разработването на програмата за преглед собственикът следва да
попълни въпросника за планиране на преглед въз основа на информацията, посочена в
приложение 6В, и да го предаде на Администрацията.

Програмата за преглед при междинния преглед може да се състои от програмата за
преглед при предишния подновителен преглед, допълнена от доклада за оценка на
състоянието на този подновителен преглед и по-късно от съответните доклади от
прегледа. Програмата за преглед следва да бъде изготвена, като се вземат предвид
всички изменения на изискванията за преглед, приложени след последния проведен
подновителен преглед.
Програмата за преглед следва да бъде в писмена форма на
базата на информацията в приложение 6А. Прегледът не трябва да започва, докато не
бъде одобрена програмата за преглед.

подновителния преглед; и

.1

5.1.1 Собственикът, в сътрудничество с Администрацията или организация, призната
от Администрацията, следва да разработи конкретна програма за преглед преди
началото на която и да е част от:

Подготовка за преглед

.10

.9

детайли за инсталацията за инертен газ и процедурите за почистване на
цистерните;

съответните предишни доклади от прегледи и проверки от признатата
организация и от собственика;

.6

.8

съответната предишна история на повредите и ремонтите;

.5

история на товарите и баластите за последните три години, включително
превоз на товари при условия на отопляване;

доклад за оценка на състоянието съгласно приложение 9;

.4

.7

основни структурни планове на товарните и баластните танкове (чертежи
на размерите на частите на корабния набор), включително информация
относно използването на високоякостни стомани;

документация на борда, както е описано в 6.2 и 6.3;

.2
.3

състояние на прегледа и основна информация за кораба;

.1

които ще бъдат проверени:

ДЪРЖАВЕН

5

Забележка:
Долните части на товарните и баластни танкове се считат за
частите под водолинията с лек баласт.

4.4.3 При прилагане на 4.4.1 прегледът в сух док следва да бъде част от междинния
преглед. Цялостните и щателните прегледи и измерванията на дебелината, според
случая, на долните части на товарните цистерни и водните баластни танкове следва да
се извършват в съответствие с приложимите изисквания за междинни прегледи, ако
вече не са извършени.

4.4.2 При прилагане на 4.4.1 междинният преглед може да започне при втория годишен
преглед и да бъде осъществен през следващата година с оглед завършване на третия
годишен преглед, вместо да се прилага 2.1.1.

4.4.1 Изискванията на междинния преглед следва да бъдат в същия обхват, както при
предишния подновителен преглед, както се изисква в 2 и 5.1.
Изпитванията
под
налягане на товарните и баластните танкове обаче и изискванията за оценка на
надлъжната якост на носещата греда на корпуса, както се изисква в 8.1.2, не се
изискват, освен ако Администрацията не сметне това за необходимо.

4.4

4.3.3 При прилагане на 4.3.1 може да се обмисли преглед под вода, вместо да се
прилагат изискванията на 2.2.

4.3.2 При прилагане на 4.3.1 междинният преглед може да започне при втория годишен
преглед и да бъде осъществен през следващата година с оглед завършване на третия
годишен преглед, вместо да се прилага 2.1.1.

изискват, освен ако Администрацията не сметне това за необходимо.

С Т Р. 6 6
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план на цистерните;

разпоредби и методи за достъп до структурите;

оборудване за прегледи;

идентификация на цистерните и зоните за щателен преглед (вижте 2.4);

.6

.7

.8
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асансьори и подвижни платформи;
лодки или салове;
преносими стълби; и
други еквивалентни средства.

.3
.4
.5
.6

Оборудване за преглед

временно скеле и проходи през структурите;

.2

131

5.4.1 Измерването на дебелината обикновено се извършва с помощта на ултразвуково
изпитвателно оборудване. Точността на оборудването трябва да бъде демонстрирана
на инспектора съгласно изискванията.

5.4

трайно скеле и проходи през структурите;

.1

5.3.2 За щателни прегледи следва да се осигури едно или повече от следните
приемливи за инспектора средства за достъп:

5.3.1 За цялостните прегледи следва да се осигурят средства, които да позволят на
инспектора да огледа структурата по безопасен и практичен начин.

Достъп до структури

ВЕСТНИК

5.2.3 При подготовката за прегледи и измервания на дебелината и за да се даде
възможност за щателен преглед, всички помещения следва да бъдат почистени,

5.2.2 Цистерните и пространствата следва да бъдат безопасни за достъп.
Цистерните и пространствата не трябва да съдържат газ и трябва да бъдат с
подходяща вентилация. Преди влизане в цистерна, празно или затворено пространство
следва да се провери дали в атмосферата в това пространство няма опасни газове и
дали има достатъчно кислород.

5.2.1.3
В случаите, когато участващите инспектори преценят, че разпоредбите за
безопасност и необходимият достъп не са адекватни, прегледът на съответните
пространства не следва да се извършва.

5.2.1.2 Подробности за начините за достъп следва да се предоставят във въпросника
за планиране на прегледа.

5.2.1.1
За да се даде възможност на присъстващите инспектори да извършват
прегледа, следва да се съгласуват механизми за подходящ и безопасен достъп между
собственика и Администрацията.

5.2.1 Собственикът следва да осигури необходимите съоръжения за безопасно
провеждане на прегледа.

Условия за преглед

5.3

5.2.7 Между преглеждащите лица в цистерната или помещението, което се проверява,
отговорния офицер на палубата и, според случая, навигационния мостик следва да се
установи система за комуникация. Механизмите за комуникация се поддържат по
време на целия преглед.

5.2.6 Инспекторът следва винаги да бъде придружен от поне едно отговорно лице,
определено от собственика, което притежава опит в проверките на цистерни и
затворени пространства. Освен това при отвора на люка на цистерната или
пространството, което се проверява, трябва да се разположи резервен екип от наймалко две опитни лица. Резервният екип трябва непрекъснато да наблюдава работата
в цистерната или пространството и да поддържа животоспасяващото и евакуационно
оборудване в готовност за употреба.

5.2.5 Когато са нанесени меки или полутвърди покрития, следва да се осигури
безопасен достъп на инспектора за проверка на ефективността на покритието и за
извършване на оценка на условията на вътрешните структури, които могат да включват
отстраняване на петната от покритието. Когато не може да се осигури безопасен
достъп, мекото или полутвърдото покритие трябва да бъде отстранено.

5.2.4 Трябва да се осигури достатъчно осветление, за да бъдат видими корозия,
деформация, счупвания, повреди или други структурни повреди, както и състоянието
на покритието.

включително отстраняване от повърхностите на цялата натрупала се корозионна кора.
Помещенията трябва да бъдат достатъчно чисти и без вода, кора, мръсотия, остатъци
от нефт и т.н., за да бъдат видими корозия, деформация, счупвания, повреди или други
структурни повреди, както и състоянието на покритието. Въпреки това зоните от
структурата, чието обновяване вече е било решено от собственика, трябва да бъдат
почистени и корозионната кора отстранена само до степента, необходима за
определяне на границите на зоните, които ще бъдат обновени.

ДЪРЖАВЕН

5.2

5.1.5 Насоките за техническа оценка могат да се използват и във връзка с планирането
на разширени прегледи на танкери, съдържащи се в приложение 11. Настоящите
насоки са с препоръчителен характер и могат да се използват по преценка на
Администрацията, когато това бъде счетено за необходимо и целесъобразно, при
подготовката на необходимата програма за преглед.

5.1.4 Администрацията уведомява собственика за максимално допустимите нива на
диминуция на корозията, приложими за кораба.

.13 критични структурни зони и съмнителни зони, когато е приложимо.

.12 претърпени щети, свързани с въпросния кораб; и

.10 идентификация на цистерните за изпитването на цистерни (вижте 2.6);
.11 идентификация на компанията, която ще измерва дебелината;

.9 определяне на зоните и участъците за измерване на дебелината (вижте
2.5);

условия за преглед (напр. информация относно почистването на
цистерните, изпускането на газ, вентилацията, осветлението и т.н.);

.5

.4 списък на цистерните с информация за тяхната употреба, системата за
предотвратяване на корозия и състоянието на покритието;

.3
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ултразвуково оборудване;

оборудване за магнитни частици;

проникващ оцветител; и

други еквивалентни средства.

.2

.3

.4

.5

Прегледи в открито море или на котва

лодката или салът следва да бъдат завързани за стълбата за достъп и
още едно лице следва да бъде разположено в долната част на
стълбата за достъп с ясна видимост към лодката или сала;

на разположение на всички участници следва да има подходящи
спасителни жилетки;

повърхността на водата в цистерната трябва да е спокойна (при всички

.2

.3

.4
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достъп до палубата от надлъжна трайна платформа със
стълби до палубата във всеки край на цистерната.
Платформата, по цялата дължина на цистерната, трябва да
бъде разположена на нивото на или над максималното ниво на
водата, необходимо за достигане със сал на структурата под
палубата. За тази цел се приема, че незапълненото
пространство, съответстващо на максималното ниво на
водата, не трябва да е повече от 3 m от палубната планка,
измерено в средата на напречните елементи на палубата и в
средната дължина на цистерната (вижте фигура 1).

.2

Фигура 1

достъп директно от палубата чрез вертикална стълба с малка
платформа, монтирана приблизително на 2 m под палубата
във всеки отсек; или

ако във всеки отсек са осигурени постоянни средства за достъп, които
позволяват безопасно влизане и излизане. Това означава:

.2
.1

когато покритието на конструкцията под палубата е в ДОБРО
състояние и няма доказателства за загуби; или

.1

5.5.6 Ако дълбочината на преградите е по-голяма от 1,5 m, салове или лодки могат да
бъдат допускани само:

ВЕСТНИК
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трябва да се използват надуваеми салове или плавателни съдове със
задоволителна остатъчна плаваeмост и устойчивост, дори ако една от
камерите е разрушена;

.1

5.5.4 Когато се използват салове или лодки за щателни прегледи, следва да се спазват
следните условия:

5.5.3 Прегледите на цистерни с помощта на лодки или салове могат да се извършват
само със съгласието на инспектора, който следва да вземе предвид осигурените мерки
за безопасност, включително прогнозиране на метеорологичните условия и реакция на
кораба при предвидими условия и при условие че очакваното покачване на водата в
цистерната не надвишава 0,25 m.

ако цистерните (или помещенията) са свързани с обща вентилационна
система или система за инертен газ, цистерната, в която ще се
използва лодката или салът, следва да бъде изолирана, за да се
предотврати пренос на газ от други цистерни (или помещения).

.7

5.5.5 Само салове или лодки могат да бъдат допускани за проверка на зони под
палубата на цистерни или помещения, ако дълбочината на преградите е 1,5 m или помалка.

в нито един момент не трябва да се допуска нивото на водата да бъде
в рамките на 1 m от най-дълбоката лицева страна на преградата под
палубата, така че преглеждащите лица да имат достъп до прекия
авариен маршрут до люка на цистерната. Запълването до нива над
напречните елементи на палубата следва да се има предвид само ако
в проучвания отсек е монтиран и отворен люк за достъп до палубата,
така че през цялото време преглеждащите лица да имат достъп до
аварийния маршрут. Могат да бъдат разгледани и други ефективни
аварийни изходи към палубата; и

цистерната или помещението трябва да съдържат само чиста баластна
вода. Дори тънка ивица от нефт върху водата не е приемлива;

.6

.5

предвидими условия очакваното покачване на водата в цистерната не
трябва да надвишава 0,25 m) и нивото на водата да е неподвижно.
В никакъв случай нивото на водата не трябва да се повишава,
докато се използват корабът или салът;

ДЪРЖАВЕН

5.5.2 Следва да се установи система за комуникация между преглеждащите лица в
цистерната и отговорния офицер на палубата. Тази система следва да включва и
персонала, който отговаря за работата с баластната помпа, ако се използват лодки или
салове.

5.5.1 Прегледите в открито море или на котва могат да бъдат приети, при условие че
инспекторът получи необходимата помощ от персонала на борда. Необходимите
предпазни мерки и процедури за извършване на прегледа трябва да бъдат в
съответствие с 5.1, 5.2, 5.3 и 5.4.

5.5

5.4.5 По време на прегледа следва да се осигури и използва подходящо защитно
облекло (напр. каска, ръкавици, предпазни обувки и др.).

5.4.4 Следва да се осигури подходящо и безопасно осветление за безопасното и
ефикасно провеждане на прегледа.

5.4.3 По време на прегледа следва да бъдат налични детектор за експлозивна
атмосфера, апарат за измерване на кислорода, дихателен апарат, спасителни въжета,
колани с въже и кука и свирки, както и инструкции и насоки за тяхното използване.
Следва да се осигури контролен списък за безопасност.

радиографско оборудване;

.1

5.4.2 Инспекторът може да изиска една или повече от следните процедури за
откриване на счупвания, ако счете това за необходимо:
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мерки и механизми за измерване на дебелината (т.е. достъп,
почистване/премахване на корозионната кора, осветление,
вентилация, лична безопасност);

обхват на измерванията на дебелината;

критерии за приемане (вижте списъка с минимални дебелини);

обхват на щателния преглед и измерването на дебелината, като се
вземат предвид състоянието на покритието и съмнителните
зони/зоните със значителна корозия;

извършване на измервания на дебелината;

вземане на представителни показания като цяло и когато се установи
неравномерна корозия/хлътване;

записване на зоните със значителна корозия; и

комуникация между присъстващия инспектор, оператора на
компанията, която ще измерва дебелината, и представителя на
собственика във връзка с констатациите.

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

Досие на доклада от прегледа

доклад за оценка на състоянието (приложение 9); и
доклади от измерванията на дебелината (приложение 10).

.2
.3

Съпътстващи документи

6.4

проверки от персонала на кораба по отношение на:

.6

135

всякаква друга информация, която би спомогнала за
идентифицирането на критичните структурни зони и/или съмнителните
зони, изискващи проверка.

.3 състояние на покритието или системата за предотвратяване на
корозия, ако има такава; и

.2 течове във вертикалните прегради и тръбопроводите; и

ВЕСТНИК

Преглед на документацията на борда

.7

степен на използване на инсталацията за инертен газ и процедури за
почистване на цистерните;

.5

.1 влошаване на конструкцията като цяло;

история на товари и баласти;

история на предишни ремонти;

основни структурни планове на товарните и баластните танкове;

програма за преглед, както се изисква съгласно 5.1, до приключване на
подновителния или междинния преглед, според случая;

.4

.3

.2

.1

На борда следва да има на разположение следната допълнителна документация:

6.3

6.2.2 Досието на доклада от прегледа следва да бъде достъпно и в офисите на
собственика и Администрацията, или в офиса на организацията, призната от
Администрацията.

доклади от структурните прегледи (приложение 8);

.1

6.2.1 Документацията на борда следва да включва досие на доклада от прегледа,
състоящо се от:

6.2

ДЪРЖАВЕН
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разписание на плавателния съд (т.е. пътуване, маневри за скачване и
разкачване, паралелни периоди, товарни и баластни операции и т.н.);

.1

5.6.3 Следва примерен списък на въпросите, които следва да бъдат разгледани на
срещата:

5.6.2 Преди започването на която и да е част от подновителния и междинния преглед
следва да се проведе среща за планиране на прегледа между участващия инспектор,
присъстващия представител на собственика, оператора от компанията, която ще
измерва дебелината (според случая), и капитана на кораба или подходящо
квалифициран представител, определен от капитана или компанията, с цел да се
установи, че всички мерки, предвидени в програмата за преглед, са налице, за да се
гарантира безопасното и ефикасно извършване на предстоящите дейности по
прегледа.

Среща за планиране на прегледа

6.1.2 Документацията следва да се съхранява на борда за срока на експлоатация на
кораба.

5.6

5.6.1 Подходящата подготовка и тясното сътрудничество между присъстващия
инспектор и представителите на собственика на борда преди и по време на прегледа
са съществена част от безопасното му и ефикасно провеждане.
По
време
на
прегледа на борда следва редовно да се провеждат срещи по въпросите на
безопасността.

Общи положения

6.1
6.1.1 Собственикът следва да получи, осигури и поддържа на борда на кораба
документация, както е посочено в 6.2 и 6.3, която следва да бъде леснодостъпна за
инспектора. Докладът за оценка на състоянието, посочен в 6.2, следва да включва
превод на английски език.

Документация на борда

6

5.5.7 Използването на салове или лодки съгласно 5.5.5 и 5.5.6 не изключва
използването на лодки или салове за придвижване в цистерни по време на преглед.

Ако нито едно от горните условия не е изпълнено, следва да се осигурят скеле или
други еквивалентни средства за преглед на зоните под палубата.

БРОЙ 49
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Общи положения

7.1

Освидетелстване на компанията, която ще измерва дебелината

Докладване

Оценка на доклада от прегледа

8.1

136

прегледите

са

137

8.2.3 На собственика следва да се издаде доклад за оценка на състоянието от
прегледа и резултатите, както е показано в приложение 9, който да се остави на борда
на кораба за справка при бъдещи прегледи. Докладът за оценка на състоянието трябва
да бъде одобрен от Администрацията или призната организация, упълномощена от
Администрацията.

8.2.2 Когато прегледът е разделен между различни станции за преглед, следва да се
изготвя доклад за всяка част от прегледа. Преди да се продължи или завърши
прегледът, на следващия участващ инспектор следва да се предостави списък на
проверените и/или изпитаните елементи (изпитвания на налягане, измервания на
дебелината и т.н.) и да се посочи дали елементът е бил одобрен.

на

ВЕСТНИК

8.1.2 В случай на нефтени танкери с дължина 130 m и повече (както е определено в
действащата Международна конвенция за товарните водолинии), надлъжната якост на
кораба следва да се оценява, като се използва дебелината на измерените, обновени и
подсилени конструктивни елементи, според случая, по време на подновителния
преглед за безопасност на конструкцията, извършен след като корабът е навършил 10
години, в съответствие с критериите за надлъжна якост на носещата греда на корпуса
за нефтени танкери, посочени в приложение 12.

8.1.1 Данните и информацията за състоянието на конструкцията на кораба, събрани по
време на прегледа, следва да бъдат оценени за приемливост и непрекъсната
конструктивна цялост на кораба.

Докладване и оценка на прегледа

8

7.3.2 Инспекторът следва да преразгледа окончателния доклад за измерване на
дебелината и да подпише първата страница.

Докладване

8.2.1 Принципите за докладване
посочени в приложение 8.

8.2

8.1.4 Окончателният резултат от оценката на надлъжната якост на кораба, изисквана в
8.1.2, след обновяване или укрепване на конструктивните елементи, ако е извършена в
резултат на първоначална оценка, следва да бъде част от доклада за оценка на
състоянието.

8.1.3 Анализът на данните следва да се извършва и одобрява от Администрацията или
признатата организация, упълномощена от Администрацията, и заключенията от
анализа следва да бъдат част от доклада за оценка на състоянието.

ДЪРЖАВЕН

7.3.1 За Администрацията се изготвя и представя доклад за измерването на
дебелината. Докладът трябва да посочва местоположението на измерванията,
измерената дебелина, както и съответната оригинална дебелина. Освен това докладът
следва да посочва датата, на която са извършени измерванията, вида на
измервателното оборудване, имената на персонала и тяхната квалификация, и да бъде
подписан от оператора. Докладът за измерване на дебелината трябва да следва
принципите, определени в препоръчителните процедури за измервания на дебелината,
изложени в приложение 10.

7.3

Измерванията на дебелината трябва да се извършват от квалифицирана компания,
освидетелствана от организация, призната от Администрацията в съответствие с
принципите, посочени в приложение 7.

7.2

7.1.4 Във всички случаи обхватът на измерванията на дебелината следва да бъде
такъв, че да бъде представителен относно действителното средно състояние.

7.1.3 Измерванията на дебелината на структурите в зоните, в които са необходими
щателни прегледи, следва да се извършват едновременно с щателните прегледи.

7.1.2 Компанията, която ще измерва дебелината, следва да бъде поканена на срещата
за планиране на прегледа, която ще се проведе преди започването на прегледа.

7.1.1 Необходимите измервания на дебелината, ако не се извършват от признатата
организация, действаща от името на Администрацията, следва да бъдат наблюдавани
от инспектор от признатата организация. Инспекторът трябва да бъде на борда
дотолкова, доколкото е необходимо, за да контролира процеса.

Процедури за измерване на дебелината

7

Преди прегледа инспекторът следва да провери пълнотата на документацията на
борда и нейното съдържание като основа за прегледа.

С Т Р. 7 0
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Напречен елемент на палубата, включително съседни палубни конструктивни
елементи (или външна конструкция на палубата по отношение на цистерната,
когато е приложимо).

Напречна вертикална преграда, окомплектована в товарни цистерни,
включително подпорна система, прилежащи конструктивни елементи (като
надлъжни вертикални прегради) и вътрешна структура на долни и горни опори,
когато има такива.

Напречна вертикална преграда, окомплектована в баластни танкове,
включително подпорна система и прилежащи конструктивни елементи, като
например надлъжни вертикални прегради, подпорни греди в цистерни с двойно
дъно, обшивка на вътрешното дъно, стена на бункера, свързващи скоби.

Напречна долна вертикална преграда в товарна цистерна, включително
подпорна система, прилежащи конструктивни елементи (като надлъжни
вертикални прегради) и вътрешна структура на долна опора, когато има такава.

Зоната на шарнирите и горната част (приблизително 5 m), включително
прилежащите конструктивни елементи.
Зоната на шарнирите е зоната на
преградната рамка около връзките на обшивката на наклонения бункер към
вътрешната вертикална преграда на корпуса и вътрешната облицовка на
дъното, до 2 m от ъглите както на вертикалната преграда, така и на двойното
дъно.

Преградна рамка в товарна нефтена цистерна означава напречни елементи на
палубата, надлъжна вертикална носеща греда и напречни връзки на
вертикалната преграда, когато има такива, включително прилежащи
конструктивни елементи.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ВЕСТНИК

5 < Възраст ≤ 10 години
Подновителен
преглед №2

Една преградна рамка (1) в
окомплектован баластен танк
(вижте бележка 1)
Всички преградни рамки (1) в
окомплектован баластен танк
(вижте бележка 1)
Зоната на шарнирите и горната
част (приблизително 5 m) на една
преградна рамка във всеки друг
баластен танк (6)
Всички преградни рамки (1) във
всички баластни танкове

Един напречен елемент на
палубата в товарна нефтена
цистерна (2)
Един напречен елемент на
палубата в две товарни
нефтени цистерни (2)

Една напречна вертикална
преграда (4) в окомплектован
баластен танк (вижте
бележка 1)
Една напречна вертикална
преграда (4) във всеки
окомплектован баластен танк
(вижте бележка 1)

Една напречна вертикална
преграда (5) в централна
товарна нефтена цистерна
Една напречна вертикална
преграда (5) в товарна нефтена
цистерна на крилото (вижте
бележка 2)
Една напречна вертикална
преграда (5) в две централни
товарни нефтени цистерни
Една напречна вертикална
преграда (5) в товарна нефтена
цистерна на крилото (вижте
бележка 2)
Всички преградни рамки (7),
включително напречни
елементи и връзки на палубата,
ако са монтирани, в товарна
нефтена цистерна
Една преградна рамка(7),
включително напречни
елементи и връзки на палубата,
ако има такива, във всяка друга
товарна нефтена цистерна
Всички напречни вертикални
прегради във всички товарни
петролни (3) и баластни (4)
танкове

10 < Възраст ≤ 15 години
Подновителен
преглед №3
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Възраст ≤ 5 години
Подновителен
преглед №1

Забележка 2: Когато не са монтирани централни товарни резервоари (какъвто е
случаят с централната надлъжна вертикална преграда), напречните
вертикални прегради в цистерните на крилата следва да бъдат прегледани.

ДЪРЖАВЕН

Забележка 1: Окомплектован баластен танк: означава цистерна с двойно дъно плюс
двустранна цистерна плюс цистерна с две палуби, според случая, дори ако
тези цистерни са отделни.

Преградна рамка в баластен танк означава вертикална преграда в странична
цистерна, преграда на бункера в цистерна на бункера, под в цистерна с двойно
дъно и напречен елемент на палубата в цистерна с двойно палуба (ако има
такава), включително прилежащи конструктивни елементи.При
крайните
цистерни на носа и кърмата преградна рамка означава окомплектован пръстен
на напречната преградна рамка, включващ съседни конструктивни елементи.

(1)

(1), (2), (3), (4), (5), (6) и (7) са зони, които подлежат на щателни прегледи и измервания
на дебелината (вижте допълнение 3 към приложение 10).

Бележки:

БРОЙ 49
С Т Р. 7 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЩАТЕЛЕН ПРЕГЛЕД ПРИ ПОДНОВИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА
ДВУКОРПУСНИ НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ
Възраст > 15 години
Подновителен
преглед №4 и
последващи
За корабите, посочени в
колона 3
Допълнителни напречни
зони, които
Администрацията счита за
необходими
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С Т Р. 7 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗМЕРВАНИЯ НА ДЕБЕЛИНАТА ПРИ ПОДНОВИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА
ДВУКОРПУСНИ НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ
Възраст ≤ 5 години
1
Едно сечение от палубната
обшивка за цялото
протежение на гредата на
кораба в рамките на
товарното помещение

Измервания, за обща
оценка и записване на
модела на корозия, на тези
конструктивни елементи,
които са предмет на
щателен преглед съгласно
приложение 1

5 < Възраст ≤ 10 години
2
В рамките на товарното
пространство:
всяка планка на палубата
едно напречно сечение

10 < Възраст ≤ 15 години
3
В рамките на товарното пространство:
всяка планка на палубата
две напречни сечения (1)
всички въздушни и водни
стрингери

Възраст > 15 години
4
В рамките на товарното
пространство:
всяка планка на
палубата
три напречни сечения (1)
всяка планка на дъното

Избрани въздушни и водни
стрингери извън товарното
пространство

Избрани въздушни и водни стрингери
извън товарното пространство

Всички въздушни и водни
стрингери по цялата дължина

Измервания, за обща
оценка и записване на
модела на корозия, на тези
конструктивни елементи,
които са предмет на
щателен преглед съгласно
приложение 1

Измервания, за обща оценка и
записване на модела на корозия, на
тези конструктивни елементи, които
са предмет на щателен преглед
съгласно приложение 1

Измервания, за обща
оценка и записване на
модела на корозия, на тези
конструктивни елементи,
които са предмет на
щателен преглед съгласно
приложение 1

Съмнителни зони
Съмнителни зони
Съмнителни зони
(1): най-малко едно сечение трябва да бъде в рамките на 0,5L мидела.

Съмнителни зони
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЦИСТЕРНИТЕ ПРИ ПОДНОВИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА
ДВУКОРПУСНИ НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ
Възраст ≤ 5
1
Всички граници на баластните танкове
Граници на товарните цистерни,
обърнати към баластните танкове,
празните пространства, тръбните тунели,
представителните цистерни за течно
гориво, помпените отделения или
кофердамите

Възраст > 5
2
Всички граници на баластните танкове
Граници на товарните цистерни, обърнати към
баластните танкове, празните пространства,
тръбните тунели, представителните цистерни
за течно гориво, помпените отделения или
кофердамите

Възраст > 10
3
Всички граници на баластните танкове
Граници на товарните цистерни, обърнати
към баластните танкове, празните
пространства, тръбните тунели,
представителните цистерни за течно гориво,
помпените отделения или кофердамите

Всички вертикални прегради на
товарни цистерни, които образуват
границите на сортираните товари

Всички други вертикални прегради на
товарните цистерни
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Пет-точков модел на 1 m2 от обшивката

долната ⅓ от
вертикалната преграда
горни ⅔ от
вертикалната преграда
- усилващи набори
(минимум три)

Единични измервания

За преградата - пет-точков модел за цялото
пространство (две измервания по преградата във
всеки край и едно в центъра на пространството).
За фланеца - единични измервания във всеки
край и в центъра на пространството

Пет-точков модел на 2 m2 от обшивката
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Усилване на
панела

Вертикална
преграда и
напречна
вертикална
преграда в
баластния танк на
крилата (на 2 m
от палубата)

Когато е приложимо. Единични измервания

Пет-точков модел на 1 m2 площ

Вертикална линия на единични измервания
върху обшивката на преградата с едно
измерване между всеки панелен усилващ
елемент или минимум три измервания. Две
измервания през фланеца.
Пет-точков
модел на скобите на гредите/вертикалните
прегради

Три измервания по линия вертикално на
преградите и две измервания на фланец
(ако е монтиран)
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ВЕСТНИК

Когато е приложимо.

Пет-точков модел на 1 m2 от обшивката.
Единични измервания на фланеца

Три пода в отсеците,
където е измерена
обшивката на дъното

Пръстен на
преградната
рамка на
конструкцията
Напречна
водоплътна
вертикална
преграда или
отбойна
вертикална
преграда на
конструкцията
на бункера

Минимум две
Пет-точков модел на 1 m2 площ.
прегради, с
Единични измервания на
измервания в двата фланеца
края и в средата на
пространството

Напречни
прегради на
палубата

Минимум две
прегради и двете
напречни
вертикални
прегради

При напречната
вертикална
преграда на носа и
кърмата, петите на
скобите и в центъра
на цистерните

Носещи греди и
скоби на палубата
(обикновено само
в товарни
цистерни)

Надлъжни
елементи на
палубата

Минимум три измервания на планка на
ремък

Обхват на
измерването
Два напречни
ремъка през
цистерната
Всеки трети
надлъжен
елемент във
всеки от двата
ремъка с минимум
един надлъжен
елемент

Конструктивен
елемент
Обшивка на
палубата

Модел на измерване

Структура на палубата

Подновителен преглед на двукорпусни нефтени танкери в рамките на дължината на
товарната зона

ПРИЛОЖЕНИЕ 4/СПЕЦИФИКАЦИЯ 2
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБХВАТА НА ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДЕБЕЛИНАТА В ЗОНИ
СЪС ЗНАЧИТЕЛНА КОРОЗИЯ НА ДВУКОРПУСНИ НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ

ДЪРЖАВЕН

Усилване на
панела

Пет-точков модел на 2 m2 площ

Три пода в
отсеците, където е
измерена обшивката
на дъното, с
измервания в двата
края и в средата

Подове на
дъното,
включително
водоплътните

Вертикална линия на единични измервания
върху обшивката на гредата с едно измерване
между всеки панелен усилващ елемент или
минимум три измервания

При водоплътните
подове на носа и
кърмата и в центъра на
цистерните

Долни греди,
включително
водоплътните

Три измервания по линия през фланеца и три
измервания на вертикалната преграда

Пет-точков модел за всеки панел между
надлъжните елементи и подовете

Модел на измерване

Минимум три надлъжни
елемента във всеки
отсек, където е
измерена обшивката на
дъното

Минимум три отсека
през цистерната с
двойно дъно,
включително задния
отсек
Измервания около и под
всички смукателни
разширени отвори

Обхват на измерването

Надлъжни
елементи на
конструкцията
на дъното,
вътрешното
дъно и бункера

Конструктивен
елемент
Обшивка на
структурата на
дъното,
вътрешното
дъно и бункера

Конструкция на дъното, вътрешното дъно и бункера

Подновителен преглед на двукорпусни нефтени танкери

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБХВАТА НА ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДЕБЕЛИНАТА В ЗОНИТЕ
СЪС ЗНАЧИТЕЛНА КОРОЗИЯ НА ДВУКОРПУСНИ НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4/СПЕЦИФИКАЦИЯ 1

БРОЙ 49
С Т Р. 7 3

Три измервания по преградата и едно
измерване на фланеца
Три измервания по преградата и едно
измерване на фланеца

Всеки надлъжен елемент
в три едни и същи отсека
Всеки трети надлъжен
елемент в три едни и
същи отсека

Обшивка на всяка греда
в минимум три отсека

Когато е приложимо.

Хоризонтални греди

Усилване на панела
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Модел на измерване

Долни крайни скоби Минимум три скоби
(срещуположната
страна на
преградната рамка)

Три прегради с
минимум три
местоположения на
всяка преграда,
включително под
формата на
кръстосани връзки

Преградни рамки
и кръстосани
връзки
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Пет-точков модел на приблизително 2 m2 площ на
скобите, плюс единични измервания на фланците
на скобите

Пет-точков модел на приблизително 2 m2 площ
на преградите, плюс единични измервания на
фланците на преградната рамка и кръстосаните
връзки

Пет-точков модел на зоната на скобата
Минимум три в
горната част,
средата и дъното на
цистерната в три
едни и същи отсека

Надлъжни
скоби

Три измервания по преградата и едно измерване
на фланеца

Единично измерване

Единично измерване

Три измервания по преградата и едно
измерване на фланеца

Всеки надлъжен
елемент в три едни и
същи отсека

Обшивка между всеки
трети чифт надлъжни
елементи в три едни и
същи отсека

Обхват на
измерването
Обшивка между всяка
двойка надлъжни
елементи в минимум
три отсека

Всички други
Всеки трети
надлъжни елементи надлъжен елемент в
три едни и същи
отсека

Надлъжни
елементи на
стрингерите на
палубата и дъното

Конструктивен
елемент
Стрингери на
палубата и дъното
и стрингери по
отношение на
хоризонталните
подпорни греди на
напречните
вертикални
прегради
Всички други
стрингери

Надлъжни вертикални прегради в товарни цистерни

Подновителен преглед на двукорпусни нефтени танкери в рамките на дължината на
товарната зона

ЗНАЧИТЕЛНА КОРОЗИЯ НА ДВУКОРПУСНИ НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ

ВЕСТНИК

Единични измервания

Две измервания между всяка двойка
усилващи набори на надлъжни греди

Пет-точков модел на приблизително 2 m2
площ
Две измервания между всяка двойка
вертикални усилващи набори

Пет-точков модел на зоната на скобата

Единично измерване
Единично измерване

Модел на измерване

Обшивка между всяка
двойка надлъжни
елементи в минимум
три отсека (по
протежение на
цистерната)
Обшивка между всеки
трети чифт надлъжни
елементи в три едни и
същи отсека

Обхват на
измерването

ПРИЛОЖЕНИЕ 4/СПЕЦИФИКАЦИЯ 4
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБХВАТА НА ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДЕБЕЛИНАТА В ЗОНИТЕ СЪС

ДЪРЖАВЕН

Минимум три в горната
част, средата и дъното на
цистерната в три едни и
същи отсека
Вертикална
Минимум две прегради и
преграда и напречни двете напречни
вертикални прегради вертикални прегради
(без площта на
Минимум две прегради и
палубата):
двете напречни
- стрингери по
вертикални прегради
отношение на
хоризонталните
греди
- други стрингери

Странична външна
обшивка и обшивка
на надлъжната
вертикална
преграда:
- горен стрингер и
стрингери по
отношение на
хоризонталните
греди
всички други
стрингери
Странична външна
обшивка и надлъжни
елементи на
надлъжната
вертикална преграда
при:
- горния стрингер
-всички други
стрингери
Надлъжни скоби

Конструктивен
елемент

Структура в баластните танкове на крилото

Подновителен преглед на двукорпусни нефтени танкери в рамките на дължината на
товарната зона

ПРИЛОЖЕНИЕ 4/СПЕЦИФИКАЦИЯ 3
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБХВАТА НА ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДЕБЕЛИНАТА В ЗОНИ
СЪС ЗНАЧИТЕЛНА КОРОЗИЯ НА ДВУКОРПУСНИ НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ

С Т Р. 7 4
БРОЙ 49

ПРИЛОЖЕНИЕ 4/СПЕЦИФИКАЦИЯ 5

Единично измерване

Обшивка между чифт
усилващи набори в
средата
Обшивка за всяка
промяна в размерите
на частите на корабния
набор в центъра на
панела и при фланеца
Минимум три
типични усилващи
набора

Хоризонтални
подпорни греди

Скоби

Усилващи набори

За преградата - пет-точков модел на
пространството между скобните връзки (две
измервания през преградата при всяка скобна
връзка и едно в центъра на пространството)
За фланеца - единични измервания във
всяка пета на скобите и в центъра на
Минимум три в горната Пет-точков модел на зоната на скобата
част, средата и дъното
на цистерната
Всички подпорни греди Пет-точков модел на 1 m2 площ, плюс
с измервания в двата
единични измервания в близост до петите на
края и средата
скобите и на фланците

Пет-точков модел на приблизително 1 m2 от
обшивката
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
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Дата на проверката: ..................................................................................................................
Извършил проверката: ...........................................................................................................
Подпис: ...............................................................................................................................

Извършени ремонти поради:
Извършени измервания на дебелината (дати):
Общи резултати:
Неизвършени в срок прегледи:
Изключителни условия за клас:
Коментари:

Наименование на кораба:
...........................................................................................................................
За цистерна №:
.............................................
Клас стомана: палуба: ................................... страна: .............................................................
Елементи
Пукнатини Деформации Корозия Покритие Хлътване Модификация/ремонт
Друго състояние
Палуба:
Дъно:
Страна:
Надлъжна
вертикална
Напречна
вертикална
преграда:

Състояние на конструкцията

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕРКАТА НА СОБСТВЕНИКА

ДЪРЖАВЕН

Стрингери в
гофрирани
вертикални
прегради

Пет-точков модел между усилващите набори на
1 m дължина

Обшивка между чифт
усилващи набори на
три места:
приблизително ¼, ½
и ¾ от ширината на
цистерната

Стрингери на
палубата и
дъното и
стрингери по
отношение на
хоризонталните
подпорни греди
Всички други
стрингери

Пет-точков модел между усилващите набори на
1 m дължина

Модел на измерване

Обхват на
измерването
Напречен ремък
в рамките на 25
mm от заварката
към вътрешното
дъно/обшивката
на палубата
Напречен ремък
в
рамките на 25 mm от
заварката към
шелфовата планка

Конструктивен
елемент
Горна и долна
опора, ако има
такива

Напречни водоплътни и отбойни вертикални прегради в товарни цистерни

на товарната зона

Подновителен преглед на двукорпусни нефтени танкери в рамките на дължината

СЪС ЗНАЧИТЕЛНА КОРОЗИЯ НА ДВУКОРПУСНИ НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБХВАТА НА ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДЕБЕЛИНАТА В ЗОНИ

БРОЙ 49
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 5

Приложно поле

1.1

Документация

Разпределение на цистерните и пространствата

Списък на цистерните и пространствата с информация за тяхната
употреба, степента на покритията и система за предотвратяване на
корозията

Разпоредби и метод за достъп до структурите

Цялостен преглед

Изисквания за прегледа

Щателен преглед

Идентификация на цистерните за изпитването на цистерни

Идентификация на зоните и участъците за измерване на дебелината

Минимална дебелина на структурите на корпуса

Определя се от приложената таблица за допустими загуби и
първоначалната дебелина на структурата на корпуса на кораба;
Посочени в следната таблица(и):

а)
b)
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В този раздел от програмата за преглед следва да се посочи минималната дебелина на
структурите на корпуса на кораба, които са предмет на Кодекса (да се посочи а) или за
предпочитане b), ако има такава информация):

10

В този раздел на програмата за преглед следва да се определят и изброят зоните и
участъците, в които трябва да се извършат измервания на дебелината в съответствие
с 2.5.1.

9

В този раздел на програмата за преглед следва да се определят и изброят цистерните,
които следва да бъдат подложени на изпитване на цистерни за кораба в съответствие
с 2.6.

8

В този раздел от програмата за преглед следва да се определят и изброят структурите
на корпуса, които следва да бъдат подложени на щателен преглед за кораба в
съответствие с 2.4.2.

7.2

В този раздел от програмата за преглед следва да се определят и изброят
пространствата, които следва да бъдат подложени на цялостен преглед за кораба в
съответствие с 2.4.1.

7.1

7

В този раздел от програмата за преглед следва да се определи и изброи оборудването,
което ще бъде предоставено за извършване на прегледа и необходимите измервания
на дебелината.

6
Списък на оборудването за
прегледа

В този раздел от програмата за преглед следва да се посочат всички промени,
свързани с (и следва да се актуализира) информацията относно разпоредбите и
методите за достъп до структурите, предоставена във въпросника за планиране на
прегледа.

5

ВЕСТНИК

Този раздел от програмата за преглед следва да посочва всички промени, свързани с
(и следва да актуализира) информацията за използването на цистерните на кораба,
степента на покритията и системата за защита от корозия, предоставени във
въпросника за планиране на прегледа.
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3

Този раздел от програмата за преглед следва да предоставя информация (под
формата на планове или текст) за разпределението на цистерните и пространствата,
които попадат в обхвата на прегледа.

2

Всички документи, използвани при разработването на програмата за преглед, следва
да бъдат на разположение на борда по време на прегледа, както се изисква в раздел 6.

1.2

1.1.2 Механизмите и аспектите на безопасността на прегледа следва да бъдат
приемливи за участващия инспектор.

Условия за преглед

Този раздел от програмата за преглед следва да предоставя информация за условията
за прегледа, например информация относно почистването на товарния трюм и
цистерните, освобождаването на газ, вентилацията, осветлението и т.н.

4

ДЪРЖАВЕН

1.1.1 Настоящата програма за преглед включва минималния обхват на цялостните
прегледи, щателните прегледи, измерванията на дебелината и изпитванията на
налягането в товарното пространство, баластните танкове, включително крайните
цистерни на носа и кърмата, изисквани от Кодекса.

Въведение

1

Компания, която ще измерва дебелината:

Дата на доставка на кораба:
Собственик:

Призната организация (ПО):
Идентификация на кораба от ПО:

Корабостроител:
Номер на корпуса:

Товароподемност (в метрични тонове):
Дължина между перпендикулярите (m):

Пристанище на регистрация:
БРТ:

MМО номер:
Държава на знамето:

Наименование на кораба:

Основна информация и данни

ПРОГРАМА ЗА ПРЕГЛЕД

ПРИЛОЖЕНИЕ 6А

С Т Р. 7 6
БРОЙ 49

Минимална
дебелина
(mm)

Дебелина при
значителна корозия
(mm)

Компания, която ще измерва дебелината

Претърпени повреди, свързани с кораба

Местоположение

Ремонт Дата на
ремонта

Зони, идентифицирани със значителна корозия при предишни прегледи

Критични структурни зони и съмнителни зони

Други съществени коментари и информация
В този раздел на програмата за преглед следва да се предоставят всякакви други
коментари и информация, свързани с прегледа.

15

В този раздел от програмата за преглед следва да се определят и изброят критичните
структурни зони и съмнителните зони, ако такава информация е налична.

14

151

Дата на
ремонта

В този раздел на програмата за преглед следва да се определят и изброят зоните със
значителна корозия от предишни прегледи.

13

Номер или зона Възможна
Описание на Местоположение Ремонт
на цистерната причина, ако повредите
или
е известна
пространството

Повреди по корпуса на кораби от същия клас или подобни кораби (ако има такива)
в случай на повреди, свързани с конструкцията

Номер или зона Възможна
Описание на
на цистерната причина, ако повредите
или
е известна
пространството

Повреди по корпуса, подредени по местоположение за този кораб

ВЕСТНИК
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Този раздел от програмата за преглед, като се използват таблиците по-долу, следва да
съдържа подробности за повредите на корпуса най-малко през последните три години
по отношение на товарните и баластните танкове и празните пространства в товарното
помещение. Тези повреди подлежат на преглед.

12

В този раздел на програмата за преглед следва да се определят промените, ако има
такива, свързани с информацията за компанията, която ще измерва дебелината,
предоставена във въпросника за планиране на прегледа.

11

Забележка: Таблиците за допустимите загуби следва да бъдат приложени към
програмата за прегледа.

Оригинална
дебелина (mm)

ДЪРЖАВЕН

Обшивка
Фланци
Усилващи набори
Кръстосани връзки
Фланци
Прегради

Палуба
Обшивка
Надлъжни елементи
Надлъжни носещи греди
Дъно
Обшивка
Надлъжни елементи
Надлъжни носещи греди
Страна на кораба
Обшивка
Надлъжни елементи
Надлъжни носещи греди
Надлъжна вертикална
Обшивка
Надлъжни елементи
Надлъжни носещи греди
Вътрешно дъно
Обшивка
Надлъжни елементи
Надлъжни носещи греди
Напречни вертикални
Обшивка
Усилващи набори
Напречни преградни
рамки, подове и подпорни
греди

Зона или
местоположение

БРОЙ 49
С Т Р. 7 7

Дата:

Дата:

ВЕСТНИК
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Собственикът следва да посочи в таблицата по-долу средствата за достъп до
структурите, които са предмет на щателен преглед и измерване на дебелината.
Щателен преглед е преглед, при който детайлите за структурните компоненти са в
рамките на визуалния диапазон на инспектора, т.е. обикновено са на една ръка
разстояние.

Информация относно предоставянето на достъп за щателни прегледи и
измерване на дебелината

Дата на доставка:

Товароподемност (в метрични тонове):

БРТ:

Призната организация (ПО):

Собственик:

Пристанище на регистрация:

Държава на знамето:

MМО номер:

Наименование на кораба:

Данни

Следващата информация ще позволи на собственика, в сътрудничество с
Администрацията, да разработи програма за преглед, отговаряща на изискванията на
Кодекса. От съществено значение е при попълването на настоящия въпросник
собственикът да предоставя актуална информация. След като бъде попълнен,
настоящият въпросник следва да съдържа цялата информация и материали, изисквани
от резолюцията.

ВЪПРОСНИК ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ПРЕГЛЕДА

ПРИЛОЖЕНИЕ 6B

ДЪРЖАВЕН
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(име и подпис на упълномощения представител на Администрацията)

(име и подпис на упълномощения представител на собственика)

Изготвя се от собственика в сътрудничество с Администрацията в изпълнение на 5.1.3.

Тази част от програмата за преглед следва да идентифицира и изброява всяка друга
документация, която е част от плана.

Допълнение 3 – Друга документация

Въпросникът за планиране на прегледа (приложение 6В), който е представен от
собственика, следва да бъде приложен към програмата за преглед.

Допълнение 2 – Въпросник за планиране на прегледа

Параграф 5.1.3.2 изисква да бъдат на разположение основните структурни планове на
товарните и баластните танкове (чертежи на размерите на частите на корабния набор),
включително информация относно използването на високоякостна стомана. В
настоящото допълнение към програмата за преглед следва да се определят и изброят
основните структурни планове, които са част от програмата за преглед.

Допълнение 1 - Списък на плановете

Допълнения

С Т Р. 7 8
БРОЙ 49
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5)

4)

Директен
достъп

3)

2)

Име на представителя на
HC = твърдо покритие; SC = меко
собственика:
покритие; A =
аноди; NP = без
защита
…………………………………………………….
U = горна част; M = средна
част; L = долна част; C =
Подпис: …………………………………….
окомплектован
G = добро; F = задоволително; P = лошо;
Дата:……………………………………………..
RC = нанасяне на ново покритие (през
последните три години)
N = няма записани данни; Y = записани данни,
към настоящия въпросник следва да се приложи описание на данните
DR = повреда и ремонт; L = течове;
CV = преобразуване (към настоящия въпросник се прилага описание)

Стълби

1)

Салове

Забележка:
Посочете цистерните, които се използват за нефт/баласт.

Временно
скеле

Кърма
Нос
Различни
пространства

ДЪРЖАВЕН

Отпадъци
Баластни
танкове

Товарни
цистерни на
крилото

Влошаване на История на
конструкцията повредите на
(4)
цистерната
(5)

C (Товар )/
B
(Баласт)

Централни
товарни
цистерни

Степен Състояние
на
на
покритие покритие
(2)
(3)

Централни
цистерни

Защита
срещу
корозия (1)

Цистерни
на крилото

Цистерна
№

F.P.
A.P.

Структура

Като използва формат, подобен на дадения в таблицата по-долу (който е даден като
пример), собственикът следва да предостави подробности за резултатите от
проверките си през последните три години на всички товарни и баластни танкове и
празни пространства в товарното отделение, включително крайните цистерни.

Цистерна
№

Проверки на собственика

История на товарите със съдържание на H2S или нагрят товар за последните три
години, заедно с посочване дали товарът е бил нагрят и, ако има такива,
информационни листове за безопасност на материалите (ИЛБ)

БРОЙ 49
С Т Р. 7 9

Други
средства
(моля,
посочете)

Нос
Кърма
Долна палуба
Странична външна
обшивка

Напречен елемент
на дъното
Надлъжен елемент

Напречен елемент

Долна палуба
Напречен елемент
на дъното

Напречен елемент
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Име и адрес на одобрената компания, която ще измерва дебелината

Посочете несъответствията, свързани с техническото обслужване на корпуса,
включително съответните коригиращи действия:

Система за управление на безопасността

Посочете докладите от проверките на държавния пристанищен контрол, съдържащи
недостатъци, свързани с конструкцията на корпуса, и съответната информация за
отстраняване на недостатъците:

Доклади от проверки на държавния пристанищен контрол

156

Приложение

Процедури за освидетелстване

оборудване, използвано
за измерване на дебелината, като
например машини за ултразвуково изпитване и техните процедури за
поддръжка/калибриране;
ръководство за операторите на измерванията на дебелината;
програми за обучение на техници за измерване на дебелината; и

.4

.5
.6

Освидетелстване

157
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3.1 При задоволителни резултати от одита на компанията, посочен в 2.2, и от
демонстрационните изпитвания, посочени в 2.3, Администрацията или организацията,
призната от Администрацията, издава свидетелство за одобрение, както и известие, че
работната система за измерване на дебелината на компанията е освидетелствана.

3

2.3 Освидетелстването зависи от демонстрация на измерване на дебелината на
борда, както и от задоволителните начини за докладване.

2.2 При задоволителен преглед на представените документи се извършва одит на
компанията, за да се установи, че тя е надлежно организирана и управлявана в
съответствие с представените документи и е в състояние да извършва измерване на
дебелината на корпусната конструкция на кораби.

Одитиране на компанията

формат на записите на измерванията в съответствие с
препоръчителните процедури за измервания на дебелината (вижте
приложение 10). Препоръчителните процедури за измерванията на
дебелината на двукорпусните нефтени танкери се съдържат в
приложение 2.

професионален опит на техниците, т.е. опит на техниците като
оператори за измерване на дебелината, технически познания и опит,
свързани с конструкцията на корпуси и т.н. Операторите следва да
бъдат квалифицирани съгласно признат индустриален стандарт за
изпитване без разрушаване;

.3

ДЪРЖАВЕН

.7

опит на компанията в измерването на дебелината на корпусни
конструкции на кораби;

описание на компанията, напр. организационна и управленска структура;

.2

.1

2.1 Следните документи трябва да се представят за одобрение на организация,
призната от Администрацията:

Предаване на документи

2

Настоящите насоки се прилагат за освидетелстване на компанията, която възнамерява
да извърши измерването на дебелината на корпусните конструкции на корабите.

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ПРОЦЕДУРИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА КОМПАНИЯ, УЧАСТВАЩА В
ИЗМЕРВАНЕТО НА ДЕБЕЛИНАТА НА КОРПУСНИТЕ КОНСТРУКЦИИ

С Т Р. 8 0
БРОЙ 49

Доклад за всяка промяна в сертифицираната система за измерване на
дебелината

Оттегляне на освидетелстването

когато инспекторът е открил недостатъци в одобрената работна
система за измерване на дебелината на компанията; и

когато компанията не е докладвала за всяка промяна, посочена в 4, на
организацията, призната от Администрацията, съгласно изискванията.

.2

.3

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

.5

информация, която може да се използва като данни за поддържане на
правилата и инструкциите за класифициране.

информация за планирането на бъдещи прегледи; и

записи от прегледа, включително предприетите действия, които
формират подлежаща на одит документирана следа.
Докладите от
прегледите следва да се съхраняват в досието на доклада от
прегледите, което е необходимо да бъде на борда;

.3

.4

документация за извършените прегледи с наложени или заличени
констатации, извършени ремонти и условие за класифициране
(препоръка);

.2

в

доказателства, че предписаните прегледи
съответствие с приложимите изисквания;

.1

извършени

когато е наложено или заличено условие за класифициране (препоръка).

.4

са

когато са извършени ремонти, подновявания или модификации; и

.3

Докладването следва да включва:

когато са открити структурни повреди/дефекти;

.2

Определяне на отделенията, в които е извършен цялостен преглед.

2.1
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2.2 Определяне на местата във всяка цистерна, където е проведен щателен преглед,
заедно с информация за използваните средства за достъп.

Обхват на прегледа

2

1.3 Когато прегледът е разделен между различни станции за преглед, следва да се
изготвя доклад за всяка част от прегледа. Преди да се продължи или завърши
прегледът, на следващия участващ инспектор следва да бъде предоставен списък на
прегледаните елементи, съответните констатации и указание дали елементът е бил
одобрен. Измерването на дебелината и изпитването на цистерни също трябва да
бъдат посочени за следващия инспектор.

1.2

във връзка със започването, продължаването и/или приключването на
периодични прегледи на корпуса, т.е. годишни, междинни и подновителни
прегледи, в зависимост от случая;

Доклад от прегледа се изготвя в следните случаи:

1.1
.1

Общи положения

1

По принцип за нефтените танкери, които са предмет на Кодекса, инспекторът следва
да включи следното съдържание в доклада си за преглед на конструкцията на корпуса
и тръбните системи, които са от значение за прегледа.

ПРИНЦИПИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА ПРЕГЛЕДА

ДЪРЖАВЕН
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когато измерванията са извършени неправилно или резултатите са
докладвани неправилно;

.1

Освидетелстването може да бъде оттеглено в следните случаи:

5

В случай на промяна в сертифицираната работна система на компанията за измерване
на дебелината тази промяна следва незабавно да се докладва на организацията,
призната от Администрацията. Когато признатата от Администрацията организация
счете за необходимо, следва да се извърши повторен одит.

4

3.2 Подновяването/заверката на свидетелството следва да се извършва на
интервали, ненадвишаващи три години, чрез проверка на спазването на
първоначалните условия.

БРОЙ 49
С Т Р. 8 1

Идентификация на цистерните, които подлежат на изпитване на цистерни.

Резултат от прегледа

Докладът от измерването на дебелината следва да бъде проверен и
подписан от инспектора, контролиращ измерванията на борда.

.3

160

Идентифициране на отделенията, в които не са открити структурни
повреди/дефекти. Докладът може да бъде допълнен със скици/снимки.

.5 вдлъбнатини с описание на местоположението и обхвата.

.4 деформиране с описание на местоположението и обхвата; и

.3 пукнатини/фрактури с описание на местоположението и обхвата;

.2 зони със значителна корозия;

.1 корозия с описание на местоположението, типа и обхвата;

Установяване на констатации като:

конструктивния елемент;
метода на ремонт (т.е. подновяване или модификация), включително:

.2
.3

обхвата на ремонта; и
изпитванията без разрушаване.

.4
.5

.2 скици/снимки, според случая;

.1 класове стомана и размери на части на корабния набор (ако са
различни от оригиналните); и

отделението;

.1

Извършените ремонти следва да бъдат докладвани с посочване на:
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4.3
За ремонтите, които не са завършени по време на прегледа, следва да се
наложи условие за класифициране/препоръка с конкретен срок за ремонта. С цел да се
предостави точна информация на инспектора, който присъства за преглед на
ремонтите, условието за класифициране/препоръката следва да бъдат достатъчно
подробни с идентификация на всеки елемент, който подлежи на ремонт. За
идентифициране на мащабни ремонти може да се види докладът от прегледа.

4.2

ВЕСТНИК

.2

.1

3.2 Състояние на конструкцията на всяко помещение с информация за следното,
според случая:

3.1 Тип, обхват и състояние на защитното покритие във всяка цистерна, според
случая (определено като ДОБРО, ЗАДОВОЛИТЕЛНО или ЛОШО), включително
идентификация на цистерните, снабдени с аноди.

3

е проведено работно изпитване при работно налягане.

е
извършен
преглед,
включително
вътрешен
преглед
на
тръбопроводите с клапаните и фитингите и измерване на дебелината,
в зависимост от случая; и

Действия, предприети във връзка с констатациите

.3 подробности за извършените подновявания или подсилвания, в
зависимост от случая (вижте 4.2).

.1 измерените и оригинални напречни сечения на палубата и
фланците на дъното;
.2 диминуция на площите на напречните сечения на фланците на
палубата и дъното;
и

Резултат от оценка на надлъжната якост на носещата греда на корпуса
на нефтени танкери с дължина 130 m и повече и възраст над 10
години. Следва да се включат следните данни, според случая:

4.1 Когато присъстващият инспектор е на мнение, че са необходими ремонти, всеки
елемент, който трябва да бъде ремонтиран, следва да бъде посочен в номериран
списък. Когато се извършват ремонти, подробностите за извършените ремонти следва
да бъдат докладвани, като се направи конкретна препратка към съответните елементи
в номерирания списък.

4

.4

ДЪРЖАВЕН

.2

.1

2.6 Идентификация на тръбните системи на палубата, включително тръбопроводите
за измиване на суров нефт и баластните тръбопроводи в товарните и баластните
танкове, тръбните тунели, кофердамите и празните пространства, където:

2.5

2.4 За зоните в цистерни, за които е установено, че защитното покритие е в добро
състояние и обхватът на щателния преглед и/или измерването на дебелината е
специално разгледан, следва да се определят структурите, които са обект на
специално разглеждане.

Когато се изисква само частичен преглед, т.е. един пръстен на преградна рамка/един
напречен
елемент
на
палубата,
идентификацията
следва
да
включва
местоположението във всеки баластен танк и товарен трюм чрез посочване на
номерата на рамката.

Забележка: Като минимум определянето на местата на щателния преглед и
измерването на дебелината следва да включва потвърждение с
описание на отделните конструктивни елементи, съответстващо на
обхвата на изискванията, предвидени в тази част от приложение В на
база вида на периодичния преглед и възрастта на кораба.

2.3 Определяне на местата във всяка цистерна, където е извършено измерване на
дебелината.

С Т Р. 8 2
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Собственик:
Предишен собственик:

Бележка за класификацията:

Резюме на прегледа е приложено към настоящия документ на лист 2.

Дата

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Приложени доклади и документи:

Офис

Име

Подпис

Дата

Докладът за оценка на
състоянието е проверен
от

Подпис

Име

Офис

Докладът за оценка на
състоянието е попълнен
от

Длъжност

Длъжност

Позиция на значително Диминуция на
корозирали
дебелината [%]
цистерни/зони1 или зони
3
с дълбоко хлътване

Модел на
2
корозия

Посочва се докладът от измерването на дебелината:

Извлечение от измерванията на дебелината

–
–
–

Забележки: (напр.
препратка към
приложени скици)

Общи данни:
- вижте началната страница
Преглед на доклада:
- къде и как е извършен прегледът
Щателен преглед:
- обхват (кои цистерни)
- проверена
– Тръбопроводна
- оперативно тествана
система за
товари и баласт:
Част 5
–
Измервания на дебелината:
- препратка към доклада от
измерването на дебелината
- резюме на местата на измерване
- Отделен формуляр, указващ
пространствата със значителна
корозия и съответната:
- диминуция на дебелината
- модел на корозия
Част 6
–
Система за
Отделен формуляр, указващ:
предотвратяване на
местоположението на
покритието/анодите
корозия на цистерните:
състоянието на покритието (ако е
приложимо)
Част 7
–
Ремонти:
- Идентификация на цистерните/зоните
Част 8
–
Условие за
класифициране/изисквания
на държавата на знамето:
Част 9
–
Меморандуми:
- Допустими дефекти
- Всички точки на внимание за
бъдещи прегледи, например за
съмнителни зони
- Разширен годишен/междинен преглед
поради разрушаване на покритието
Част 10
–
Резултати от
оценката на надлъжната
якост на кораба (за
нефтени танкери с
дължина 130 m и повече
и възраст над 10 години)
Част 11 – Заключение:
- Декларация за оценка/проверка на
доклада от прегледа

Част 1
Част 2
Част 3
Част 4

Съдържание на доклада за оценка на състоянието
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3
Подновителният преглед е завършен в съответствие с настоящия Кодекс на
(дата) ................................

2
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Идентификационен номер на класа/Администрацията:
Предишен идентификационен номер на
класа/Администрацията:
MМО номер:
Национално знаме:
Предишно национално знаме:
БРТ:
Национален: ITC (1969):

1
Докладите от прегледа и документите, изброени по-долу, са прегледани от
долуподписаните и приети за задоволителни.

Товароподемност
(в метрични
тонове):
Дата на построяване:
Дата на основно
преобразуване:
Вид преобразуване:

Пристанище на вписване:

Наименование на кораба:

Общи данни

издаван след приключване на подновителния преглед

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО,

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

БРОЙ 49
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състояние с незначителни петна ръжда.
състояние с локално разрушаване на покритието по
краищата на усилващите набори и заваръчните връзки
и/или леко ръждясване в над 20% или повече от
разглежданите зони, но по-малко от определеното за
ЛОШО състояние.
състояние с общо разрушаване на покритието над
20% или повече от зоните или твърда кора при 10%
или повече от разглежданите зони.

ДОБРО
ЗАДОВОЛИТЕЛНО

ЛОШО

Състояние на покритието съобразно следния стандарт:
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1
Настоящият раздел се прилага за кораби, независимо от датата на построяване:
Площите на напречните сечения на фланеца на палубата (палубна обшивка и
надлъжни елементи на палубата) и фланеца на дъното (външна обшивка на дъното и
надлъжни елементи на дъното) на носещата греда на корпуса на кораба се изчисляват
с помощта на измерената, обновена или подсилена дебелина, според случая, по време
на подновителния преглед за свидетелството за безопасност на конструкцията на
товарния кораб или свидетелството за безопасност на товарния кораб (подновителен
преглед за свидетелство за безопасност), проведен за последен път, когато корабът е
навършил 10-годишна възраст, и е установено, че диминуцията на напречното сечение
не надвишава 10% от оригиналната зона, както е показано в следната таблица:

Резултат от оценка на надлъжната якост на носещата греда на корпуса на
нефтени танкери с дължина 130 m и повече и възраст над 10 години
(попълва се само един приложим раздел от раздели 1, 2 и 3 по-долу)

Ако е определено състояние на покритието, по-ниско от ДОБРО, следва да се въведат
разширени годишни прегледи. Това следва да се отбележи в част 9 от съдържанието
на доклада за оценка на състоянието.

3

C = Покритие
NP = Без защита

2

Коментари

Изброяват се всички сортирани баластни танкове и цистерните за
комбиниран товар/баласт.

Състояние на
3
покритието

1

Бележки:

Система за
предотвратяване
на корозия на
2
цистерните

ДЪРЖАВЕН
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Следва да се отбележи всяка обшивка на дъното с интензитет на хлътване от
20% или повече, със загуби в диапазона на значителна корозия или със средна
дълбочина на хлътване от ⅓ или повече от действителната дебелина на
планката.

P = Хлътване
C = Корозия като цяло

2

3

Значителна корозия, т.е. 75 до 100% от допустимите нива на загуби.

1

Бележки:

Цистерна
1
№

Система за предотвратяване на корозия на цистерните

С Т Р. 8 4
БРОЙ 49

Фланец на
палубата
Фланец на дъното

Фланец на
палубата
Фланец на дъното

Фланец на
палубата
Фланец на дъното

Напречно
сечение 1

Напречно
сечение 2

Напречно
сечение 3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

2

cm

Оригинално

2

cm

Измерено

ВЕСТНИК
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Опишете критериите за приемане на минималния модул на сечението на носещата
греда на корпуса за кораби в експлоатация, изисквани от Администрацията или
признатата организация за класификация.

3
Този раздел се прилага за кораби, построени преди 1 юли 2002 г. Разделните
модули на напречните сечения на носещата греда на корпуса на кораба са изчислени с
помощта на дебелината на конструктивните елементи, измерени, обновени или
подсилени, според случая, по време на последния подновителен преглед за
свидетелство за безопасност, проведен след като корабът е навършил 10-годишна
възраст в съответствие с разпоредбите на параграф 2.2.1.2 от приложение 12 и е
установено, че отговарят на критериите, изисквани от Администрацията или признатата
организация за класификация, и че Zact е не по-малко от Zmc (определено в бележка 2
по-долу), както е посочено в допълнение 2 към приложение 12 и показано в таблицата
по-долу.

Изчислителните листове за Zact се прилагат към настоящия доклад.

Zreq означава границата на диминуция на надлъжната якост на огъване на
корабите, изчислена в съответствие с разпоредбите на параграф 2.2.1.1 от
приложение 12.

Коментари

2

3 2

Zreq (cm )

Zact означава действителните модули на напречното сечение на носещата
греда на корпуса на кораба, изчислени с помощта на дебелината на
конструктивните елементи, измерени, обновени или подсилени, според случая,
по време на подновителния преглед за свидетелство за безопасност в
съответствие с разпоредбите на параграф 2.2.1.1 от приложение 12.

3 1

Zact (cm )

1

Бележки:

Дъно
Горна
палуба

Напречно
сечение 3
Дъно

Дъно
Горна
палуба

Горна
палуба

Напречно
сечение 2

Напречно
сечение 1

Таблица 2 – Модул на напречното сечение на носещата греда на корпуса
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cm (%)

2

2

cm (%)

cm (%)

2

2

cm (%)

2

cm (%)

2

cm (%)

Диминуция

Таблица 1 - Напречно сечение на фланеца на носещата греда на корпуса

2
Този раздел се прилага за кораби, построени на или след 1 юли 2002 г.
Разделните модули на напречното сечение на носещата греда на корпуса на кораба са
изчислени с помощта на дебелината на конструктивните елементи, измерени, обновени
или подсилени, според случая, по време на последния подновителен преглед за
свидетелство за безопасност, проведен след като корабът е навършил 10-годишна
възраст в съответствие с разпоредбите на параграф 2.2.1.1 от приложение 12, и е
установено, че са в рамките на диапазона на диминуция, определен от
Администрацията, като се вземат предвид препоръките, приети от организацията, както
е показано в следната таблица:

БРОЙ 49
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2

1

3 1

Zact (cm )

3 2

Zmc (cm )

Коментари

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
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4
Формулярите за докладване следва, когато е целесъобразно, да бъдат
допълнени с данни, представени на скици на конструкцията.

3
Допълнение 3 съдържа ръководни диаграми и бележки, свързани с формулярите
за докладване и изискванията за измерване на дебелината.

2
Формулярите за докладване TM1-DHT, TM2-DHT(i), TM2-DHT(ii), TM3-DHT, TM4DHT, TM5-DHT и TM6-DHT, посочени в допълнение 2, следва да се използват за
записване на измерванията на дебелината, като се посочи максимално допустимата
диминуция. Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.

1
Тези процедури следва да се използват за записване на измерванията на
дебелината, както се изисква в приложения 2 и 4.

Общи положения

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗМЕРВАНИЯ НА ДЕБЕЛИНАТА
НА ДВУКОРПУСНИ НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ

ДЪРЖАВЕН
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Zmc означава границата на диминуция на минималния модул на сечение,
изчислена в съответствие с разпоредбите на параграф 2.2.1.2 от приложение 12.

Както е определено в бележка 1 от таблица 2.

Бележки:

Напречно
сечение 3

Дъно
Горна
палуба

Напречно
сечение 2

Дъно
Горна
палуба
Дъно

Горна
палуба

Напречно
сечение 1

Таблица 3 – Модул на напречното сечение на носещата греда на корпуса

С Т Р. 8 6
БРОЙ 49

СТРИНГЕР
ПОЗИЦИЯ

ПОЗИЦИЯ
НА
ПЛАНКАТА

12-то отпред
11-то
10-то
9-то
8-мо
7-мо
6-то
5-то
4-то
3-то
2-ро
1-во
Мидел
1-во отзад
2-ро
3-то
4-то
5-то
6-то
7-мо
8-мо
9-то
10-то
11-то
11-то
12-то
№
или
буква
Ориг.
дебелина,
mm

Наименование на кораба..................... Идентификационен номер на класа……………….

Измерено
P
S

Подпис на оператора…………………………...
Диминуция P
mm
%
Диминуция S
mm
%
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Официален печат

Наименование на компанията, извършваща измерването на дебелината:
...................................................................................................................................................
Компанията, която ще измерва дебелината, е освидетелствана от: .................................
Номер
на
свидетелството:
.................................................................................
Свидетелството е валидно от: ..........................................
до ..................................
Място на измерване: ............................................................................................................
Първа дата на измерване: ......................................................................................................
Последна дата на измерване: .................................................................................................
Подновителният/междинният преглед се провеждат на: ..........................................
Детайли на измервателното оборудване: .............................................................................
Квалификация на оператора: .........................................................................................
Номер на доклад: ........................................... състоящ се от .................. страници
Име на оператора: .............................................. Име на инспектора: .................................
Подпис на оператора: .........................................Подпис на инспектора: ............................
Официален печат на компанията: .................... Администрация: .......................................

Наименование на кораба: ........................................................................................................
MМО номер: ...........................................................................................................................
Идентификационен номер на класа/Администрацията:.........................................................
Пристанище на вписване: ........................................................................................................
БРТ:
........................................................................................................................
Товароподемност ......................................................................................................................
Дата на построяване: ...............................................................................................................
Организация за класификация: ...............................................................................................

ОБЩИ ДАННИ

Допълнение 1

БРОЙ 49
ВЕСТНИК

Доклад №………………

Показание отпред

Измерено
P
S

С Т Р. 8 7

Доклад за измерването на дебелината на всички обшивки на палубата, на цялата външна обшивка на
дъното или на страничната външна обшивка* (TM1-DHT)
Допълнение 2

MМО номер..........................

Показание отзад

Диминуция P
mm
%
Диминуция S
mm
%
Средна диминуция
%

P
S
mm

Бележки – вижте следващата страница (*- ненужното се зачертава)
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1

ПОЗИЦИЯ НА
СТРИНГЕРА

Планка на
подпорната
греда
1-ви
стрингер
2-ро
3-то
4-то
5-то
6-то
7-мо
8-мо
9-то
10-то
11-то
12-то
13-то
14-то
централно
стрингер
вертикален
стрингер
№
или
буква
Ориг.
Дебелина
Макс.
доп.
диминуция

mm
mm
Измерено
Диминуция
P
Диминуция
S

P
mm
mm

S
%

Подпис на оператора………………………….........…………
%
№
или
буква

Всички въздушни и водни стрингери в товарното помещение.

.4

Наименование на кораба..................... Идентификационен номер на класа…………………….

Ориг.
Дебелина
Макс.
доп.
диминуция

mm
mm
Измерено
Диминуция
P
Диминуция
S

P
mm
mm

S
%

Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.
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5

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

За страничната външна обшивка се посочва цифрата на стрингера на
обшивката под вертикалния стрингер и буквата, която е показана на
разширението на корпуса.

.3

4

За обшивката на дъното се посочва цифрата на стрингера на
обшивката навън от планката на кила.

.2

Измерванията следва да се извършват на предните и задните зони на всички и
където планките пресичат границите на баластните/товарни цистерни следва
да се записват отделни измервания за зоната на покритието по отношение на
всеки тип цистерна.

За якостта на палубата се посочва цифрата на стрингера на обшивката
навътре от планката на подпорната греда.

.1

Позицията на стрингера трябва да бъде ясно указана, както следва:

Страничната външна обшивка, включваща избрани въздушни и водни
стрингери извън товарното помещение.

.3

3

2

Всички външни обшивки на кила, дъното и трюма в рамките на товарното
помещение.

Цялата палубна обшивка в товарното помещение.

.2

.1

Този доклад следва да се използва за записване на измерването на дебелината на:

Бележки към доклада TM1-DHT:

С Т Р. 8 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 49

Доклад за измерването на дебелината на обшивката на корпуса и палубата (едно, две или три напречни
сечения) (TM2-DHT(i))

ОБШИВКА НА ПАЛУБАТА И ВЕРТИКАЛНИЯ СТРИНГЕР
ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…
ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…

Доклад № ……………………

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…

%

ММО номер ……………………..

№
Ориг.
или
Дебебуква лина

mm
Макс.
доп.
диминуция

mm
Измерено
Диминуция
P

P
mm

S
%
Диминуция
S

mm
%

ГОРНА
СТРАНА
ОБЩО

Бележки - вижте следващата страница
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ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

Трябва да се посочи точната позиция на рамката за измерването.

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.

3

4

5

174

Горната зона се състои от обшивка на палубата, планка на подпорната греда и
вертикален стрингер (включително заоблени планшири).
2

Едно, две или три сечения в товарното пространство, състоящи се от
конструктивни елементи (0), (1) и (2), както е показано на диаграмите на
типичните напречни сечения, илюстрирани в допълнение 3.

Този формуляр за докладване следва да се използва за записване на
измерванията на дебелината на якостната обшивка на палубата и напречните
сечения на обшивката на вертикалния стрингер:

ДЪРЖАВЕН

1

Бележки към доклада TM2-DHT(i):

БРОЙ 49

Доклад за измерването на дебелината на обшивката на корпуса и палубата (едно, две или три напречни
сечения) (TM2-DHT(ii))
Наименование на кораба..................... Идентификационен номер на класа…………………….

ПОЗИЦИЯ
НА
СТРИНГЕРА

1-во под
вертикалния
стрингер
2-ро
3-то
4-то
5-то
6-то
7-мо
8-мо
9-то
10-то
11-то
12-то
13-то
14-то
15-то
16-то
17-то
18-то
19-то
20-то
кил
стрингер
ДЪНО
ОБЩО

№ или
буква

Ориг.
дебелина

Макс.
доп.

Измерено

Диминуция
P

Диминуция
S

№ или
буква

Ориг.
дебелина

диминуция

mm

mm

Доклад № ……………………

ВЪНШНА ОБШИВКА
ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…

ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…

Макс.
доп.

Измерено

Диминуция
P

ММО номер ……………………..

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…

Диминуция
S

№ или
буква

Ориг.
дебелина

диминуция

P

S

mm

%

mm

Подпис на оператора………………………….........…………

%

mm

mm

Макс.
доп.

Измерено

Диминуция
P

Диминуция
S

mm

mm

диминуция

P

S

mm

%

mm

%

mm

mm

P

S

%

%

Бележки - вижте следващата страница
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БРОЙ 49

Трябва да се посочи точната позиция на рамката за измерването.

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

3

4

176

ВЕСТНИК

5
Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.

Зоната на дъното се състои от обшивката на кила, дъното и трюма.
2

Едно, две или три сечения в товарното пространство, състоящи се от
конструктивни елементи (3), (4) и (5) и (6), както е показано на диаграмите на
типичните напречни сечения, илюстрирани в допълнение 3.

Този формуляр за доклад следва да се използва за записване на измерванията
на дебелината на напречните сечения на външната обшивка:

ДЪРЖАВЕН

1

Бележки към доклада TM2-DHT(ii):

С Т Р. 9 0

Доклад за измерването на дебелината на надлъжните елементи (едно, две или три напречни сечения)
(TM3-DHT)
Наименование на кораба..................... Идентификационен номер на класа…………………….
ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…

КОНСТРУКТИВЕН
ЕЛЕМЕНТ

Номер
елемент

дебелина

Макс.
доп.
диминуция

mm

mm

на Ориг.

Измерено

P

S

Диминуция

P

S

mm

%

Подпис на оператора………………………….........…………

mm

Доклад №……………… ММО номер..........................

ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…

Диминуция

%

Номер на Ориг.
елемент дебелина

mm

Макс.
доп.
диминуция

mm

Измерено

P

S

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…

Диминуция

Диминуция

P

S

mm

%

mm

%

Номер на Ориг.
елемент дебелина

mm

Макс.
доп.
диминуция

mm

Измерено

P

S

Диминуция

Диминуция

P

S

mm

%

mm

%

Бележки - вижте следващата страница
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Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

3

4
Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.

Трябва да се посочи точната позиция на рамката за измерването.

2

178

Едно, две или три сечения в товарното пространство, състоящи се от
подходящи конструктивни елементи (10) до (29), както е показано на
диаграмите на типичните напречни сечения, илюстрирани в допълнение 3.

Бележки към доклада TM3-DHT:
1
Този доклад следва да се използва за записване на измерванията на
дебелината на надлъжните елементи в напречните сечения:

БРОЙ 49
ДЪРЖАВЕН

ОПИСАНИЕ НА ЦИСТЕРНАТА:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:
Оригинална
КОНСТРУКТИВЕН
дебелина
ЕЛЕМЕНТ
ЕЛЕМЕНТ
Макс. доп.
диминуция

mm

Подпис на оператора………………………….........…………
mm
P

ВЕСТНИК

Наименование на кораба..................... Идентификационен номер на класа…………………….

Измерено
S

С Т Р. 9 1

Доклад за измерването на дебелината на напречните конструктивни елементи (в товарните нефтени цистерни и водните
баластни танкове в рамките на дължината на товарната цистерна) (TM4-DHT)

Доклад № …………………… ММО номер ……………………..

Диминуция
P

mm
Диминуция
S

%
mm
%

Бележки - вижте следващата страница
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180

БРОЙ 49

Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.

Насоките за зоните на измерване са посочени в допълнение 3. Записаните
единични измервания представляват средната стойност на множеството
измервания.
2

ВЕСТНИК

3

Този доклад следва да се използва за записване на измерванията на
дебелината на напречните конструктивни елементи, състоящи се от
подходящи конструктивни елементи (30) до (36), както е показано на
диаграмите на типичните напречни сечения, илюстрирани в допълнение 3.

ДЪРЖАВЕН

1

Бележки към доклада TM4-DHT:

С Т Р. 9 2

Доклад за измерването на дебелината на W.T./O.T. напречните вертикални прегради (в рамките на пространствата на
товарните цистерни или товарните трюмове) (TM5-DHT)
Наименование на кораба..................... Идентификационен номер на класа…………………….
Описание на ЦИСТЕРНАТА/ТРЮМА
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:
КОНСТРУКТИВЕН КОМПОНЕНТ (обшивка,
усилващ набор)

Оригинална
дебелина
mm

Подпис на оператора………………………….........…………

Макс. доп.
диминуция
mm

Доклад № …………………… ММО номер ……………………..
РАМКА №:
Диминуция
P

Измерено
P

S

mm

Диминуция
S
%

mm

%

Бележки - вижте следващата страница
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ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

Насоките за зоните на измерване са посочени в допълнение 3.

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.

3

4

182

ДЪРЖАВЕН

2

Бележки към доклада TM5-DHT:
1
Този доклад следва да се използва за записване на измерването на дебелината
на W.T./O.T. напречните вертикални прегради.

БРОЙ 49

Доклад относно измерването на дебелината на различни конструктивни
елементи (TM6-DHT)
Наименование на кораба..................... ММО номер.......................... Идентификационен номер на класа…………………….
КОНСТРУКТИВЕН ЕЛЕМЕНТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:
Описание
Ориг.
Макс. доп.
дебелина
диминуция
mm

mm

Измерено

P

S

Подпис на оператора………………………….........…………

Диминуция
P
mm

%

Доклад №………………
СКИЦА

Диминуция
S
mm

%

Бележки - вижте следващата страница
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Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.

2

3

Бележки към доклада TM6-DHT:
1
Този доклад следва да се използва за записване на измерването на
дебелината на различни конструктивни елементи.

184

20 Обшивка (останала част) на надлъжната
вертикална преграда
32 Надлъжни елементи на надлъжните
вертикални прегради
22 Вътрешна странична обшивка
23 Вътрешни странични надлъжни елементи
24 Обшивка на бункера
25 Надлъжни елементи на бункера
26 Вътрешна дънна обшивка
27 Вътрешни дънни надлъжни елементи
28 Обшивка на горната цистерна
29 Надлъжни елементи на горната цистерна

185

ВЕСТНИК

30 Напречна централна цистерна на
палубата
31 Напречна цистерна на крилото
32 Вертикална преграда в баластен танк
на крилото
33 Цистерна на крилото с под с двойно
дъно
34 Централна цистерна с под с двойно
дъно
35 Вертикална преграда на надлъжната
вертикална преграда

ДОКЛАД ЗА TM4‐DHT

0 Подсилена обшивка на
палубата
1 Планка на подпорна греда
2 Вертикален стрингер
3 Странична външна
обшивка
4 Обшивка на трюма
5 Външна обшивка на дъното
6 Планка на кила

ДОКЛАД ЗА TM3‐DHT
10 Надлъжни елементи на палубата
11 Надлъжни елементи на вертикалния
стрингер
12 Надлъжни елементи на страничната
обшивка
13 Надлъжни елементи на трюма
14 Надлъжни елементи на дъното
15 Носещи греди на палубата
16 Хоризонтални носещи греди в баластните
танкове на крилото
17 Носещи греди на дъното
18 Горен стрингер на надлъжната вертикална
преграда
19 Долен стрингер на надлъжната вертикална
преграда

ДЪРЖАВЕН

ДОКЛАД ЗА
TM2‐DHT(i) и (ii)

КРЪСТОСАНА
ВРЪЗКА

Типично напречно сечение на двукорпусен нефтен танкер с товароподемност над 150
000 dwt, с посочване на надлъжни и напречни елементи.

ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА – ДВУКОРПУСНИ НЕФТЕНИ
ТАНКЕРИ
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30 Напречна централна цистерна на палубата
31 Напречна цистерна на крилото на
палубата
32 Вертикална преграда в баластен танк на
крилото
33 Цистерна на крилото с под с двойно дъно
34 Централна цистерна с под с двойно дъно
35 Вертикална преграда на надлъжната
вертикална преграда
36 Кръстосани връзки

ДОКЛАД ЗА TM4‐DHT

0 Подсилена обшивка на
палубата
1 Планка на подпорна
греда
2 Вертикален стрингер
3 Странична външна
обшивка
4 Обшивка на трюма
5 Външна обшивка на
дъното
Коленна планка

10 Надлъжни елементи на палубата
11 Надлъжни елементи на вертикалния
стрингер
12 Надлъжни елементи на страничната
обшивка
13 Надлъжни елементи на трюма
14 Надлъжни елементи на дъното
15 Носещи греди на палубата
16 Хоризонтални носещи греди в баластните
танкове на крилото
17 Носещи греди на дъното
18 Горен стрингер на надлъжната вертикална
преграда
19 Долен стрингер на надлъжната
вертикална преграда

20 Обшивка (останала част) на надлъжната
вертикална преграда
21 Надлъжни елементи на надлъжните
вертикални прегради
22 Вътрешна странична обшивка
23 Вътрешни странични надлъжни елементи
24 Обшивка на бункера
25 Надлъжни елементи на бункера
26 Вътрешна дънна обшивка
27 Вътрешни дънни надлъжни елементи
28 Обшивка на горната цистерна
29 Надлъжни елементи на горната цистерна

ДОКЛАД ЗА TM3‐DHT

ВЕРТИКАЛНА ПРЕГРАДА

МНОЖЕСТВО НОСЕЩИ
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30 Напречна централна цистерна на палубата
31 Напречна цистерна на крилото на
палубата
32 Вертикална преграда в баластен танк на
крилото
33 Цистерна на крилото с под с двойно дъно
34 Централна цистерна с под с двойно дъно
35 Вертикална преграда на надлъжната
вертикална преграда
36 Кръстосани връзки

ДОКЛАД ЗА TM4‐DHT

0 Подсилена обшивка на
палубата
1 Планка на подпорна
греда
2 Вертикален стрингер
3 Странична външна
обшивка
4 Обшивка на трюма
5 Външна обшивка на
дъното
Коленна планка

ДОКЛАД ЗА
TM2‐DHT (i) и (ii)

10 Надлъжни елементи на палубата
11 Надлъжни елементи на вертикалния
стрингер
12 Надлъжни елементи на страничната
обшивка
13 Надлъжни елементи на трюма
14 Надлъжни елементи на дъното
15 Носещи греди на палубата
16 Хоризонтални носещи греди в баластните
танкове на крилото
17 Носещи греди на дъното
18 Горен стрингер на надлъжната вертикална
преграда
19 Долен стрингер на надлъжната
вертикална преграда

20 Обшивка (останала част) на надлъжната
вертикална преграда
21 Надлъжни елементи на надлъжните
вертикални прегради
22 Вътрешна странична обшивка
23 Вътрешни странични надлъжни елементи
24 Обшивка на бункера
25 Надлъжни елементи на бункера
26 Вътрешна дънна обшивка
27 Вътрешни дънни надлъжни елементи
28 Обшивка на горната цистерна
29 Надлъжни елементи на горната цистерна

ДОКЛАД ЗА TM3‐DHT

Скица на напречно сечение. Диаграмата може да се използва за кораби, при които
типичните сечения не са приложими.

ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА – ДВУКОРПУСНИ НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ
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ДЪРЖАВЕН

ДОКЛАД ЗА
TM2‐DHT (i) и (ii)

ГОРНА

Типично напречно сечение на двукорпусен нефтен танкер с товароподемност до 150
000 dwt, с посочване на надлъжни и напречни елементи.

ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА – ДВУКОРПУСНИ НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ

БРОЙ 49
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Зона за
щателен

189

Зони, които са предмет на щателен преглед и измервания на дебелината – зони (6) до
(7), както са определени в приложение 1 – Дебелина, която се докладва в TM3-DHT и
TM4-DHT, според случая.

Зони, които са предмет на щателен преглед и измервания на дебелината – зони (1) до
(5), както са определени в приложение 1 – Дебелина, която се докладва в TM3-DHT,
TM4-DHT и TM5-DHT, според случая.

Зона за
щателен преглед

ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА – ДВУКОРПУСНИ НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ

ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА – ДВУКОРПУСНИ НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ

С Т Р. 9 6
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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Въведение

Цел

2.1

3.2.1 Детайли на конструкцията

Аспекти, които трябва да се вземат предвид

предишна история по отношение на корозия, напукване, деформиране,
вдлъбнатини и ремонти за конкретния кораб, както и за сходни
плавателни съдове, ако има такива; и

информация относно видовете превозвани товари, използването на

.2

.3

местоположение на деформациите.

.2

използва в
кораби и на
подбор на
претърпени
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3.2.1.4
Тези цифри следва да се използват заедно с прегледа на основните
чертежи, за да се сравнят с реалната конструкция и да се потърсят подобни детайли,
които могат да бъдат податливи на повреди. Пример е показан на фигура 2.
По-

3.2.1.3
Освен това трябва да се използва и общата практика. Например, следва
да се разгледа справка 1, която съдържа каталог на типичните щети и предложени
методи за ремонт на различните конструктивни детайли на танкера.

3.2.1.2
Тази информация може да бъде намерена в докладите от прегледите
и/или досиетата на собственика, включително резултатите от собствените проверки на
собственика. Дефектите трябва да се анализират, отбележат и маркират на скиците.

брой, обхват, местоположение и честота на пукнатините; и

.1

3.2.1.1
Основният източник на информация, който трябва да се
процеса на планиране, е претърпените повреди на въпросния кораб и на
сходни кораби, ако има такива. Освен това следва да се включи
конструктивните детайли от чертежите на конструкцията. Типичните
повреди, които трябва да се вземат предвид, се състоят от:

ВЕСТНИК
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характеристики на конструкцията като нива на напрежение върху
различни структурни елементи, детайли на конструкцията и степен на
използване на високоякостна стомана;

.1

Техническите оценки, които могат да включват количествена или качествена оценка на
относителните рискове от евентуално влошаване, на следните аспекти на даден кораб
могат да се използват като база за обозначаване за преглед на цистерни и зони на:

2.4

Както и при други аспекти на планирането на прегледи, техническите оценки, описани в
настоящите насоки, следва да бъдат изготвени от собственика или оператора в
сътрудничество с Администрацията преди началото на подновителния преглед, т.е.
преди започването на прегледа и обикновено най-малко 12 до 15 месеца преди датата
на приключване на прегледа.

Методи

2.3

3.1.4 Корозията е резултат от процеса на стареене и е тясно свързана с качеството на
защитата срещу корозия в новите конструкции и последващата поддръжка през целия
експлоатационен живот. Корозията може също да доведе до напукване и/или
деформиране.
3.2

График

на
1.,
на
на

3.1.3 Конструкцията следва да се разглежда по отношение на конструктивните
детайли, които могат да бъдат податливи на деформиране или напукване в резултат на
вибрации, високи нива на напрежение или износване.

3.1.2 Техническите оценки, извършвани в рамките на процеса на планиране
прегледите, по принцип следва да бъдат както е показано схематично на фигура
която описва как техническите оценки могат да бъдат извършвани в рамките
процеса на планиране на прегледите. Подходът основно представлява оценка
риска на база знанията и опита, свързани с конструкцията и корозията.

Настоящите насоки не могат да се използват за редуциране на изискванията на
приложения 1, 2 и 3 съответно за щателен преглед, измерване на дебелината и
изпитване на цистерни, които във всички случаи трябва да се изпълняват.

Минимални изисквания

Общи положения

3.1

3.1.1 Съществуват три основни вида възможни повреди, които могат да бъдат предмет
на техническа оценка във връзка с планирането на прегледи: корозия, пукнатини и
деформиране. Щетите при контакт обикновено не се покриват при планиранията на
прегледи, тъй като вдлъбнатините обикновено се отбелязват в меморандуми и се
приемат като нормални рутинни дейности от инспекторите.

Техническа оценка

3

Техническите оценки на относителните рискове на склонността към увреждане или
влошаване на различни структурни елементи и зони следва да се преценяват и
решават въз основа на признати принципи и практики, каквито могат да бъдат
намерени в справки 1 и 2.

различни цистерни за товари/баласт, защитата на цистерните и
състоянието на покритието, ако има такова.

ДЪРЖАВЕН

2.2

Техническите оценки, описани в настоящите насоки, имат за цел да подпомогнат
идентифицирането на критични структурни зони, обозначаването на съмнителни зони и
съсредоточаването на вниманието върху структурни елементи или зони със структурни
елементи, които могат да бъдат особено податливи на или да покажат история на
загуби или повреди. Тази информация може да бъде полезна при обозначаване на
места, зони и цистерни за измерване на дебелината, щателен преглед и изпитване на
цистерни.

Цел и принципи

2

Настоящите насоки съдържат информация и предложения относно техническите
оценки, които могат да бъдат от полза във връзка с планирането на подновителни
прегледи на нефтени танкери. Както е посочено в 5.1.5, настоящите насоки са с
препоръчителен характер и могат да се използват по преценка на Администрацията,
когато това бъде счетено за необходимо и целесъобразно, при подготовката на
необходимата програма за преглед.

1

Подновителен преглед

НАСОКИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАНИРАНЕТО
НА РАЗШИРЕНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

БРОЙ 49
С Т Р. 9 7

състояние на покритието;

състояние на анодите;

процедури за почистване;

предишни повреди от корозия;

използване на баласт и време за товарните цистерни;

схема на риска от корозия (вижте справка 2, таблица 2.1); и

местоположение на нагретите цистерни.

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

3.2.2.4
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Различните цистерни и пространства следва да бъдат посочени със

TSCF, Guidance Manual for Tanker Structures, 1997.

2
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3.2.2.3
Оценката на рисковете от корозия следва да се основава на
информацията в справка 2, заедно с възрастта на кораба и съответната информация
за очакваното състояние, получена от информацията, която е събрана за изготвянето
на програмата за преглед.

3.2.2.2
Справка 2 дава примери, които могат да се използват за оценка и
описание на състоянието на покритието с помощта на снимки на типичните условия.

употребата на цистерните и пространствата;

TSCF, Guidelines for the Inspection and Maintenance of Double Hull Tanker
Structures, 1995.

1

Библиография

3.2.3.3 Обозначаването на цистерни и пространства за щателен преглед първоначално
следва да се основава на най-високия риск от корозия и винаги да включва баластни
танкове.
Принципът за подбор следва да бъде такъв, че обхватът да се увеличава с
възрастта или когато информацията е недостатъчна или ненадеждна.

3.2.3.2
Участъците, които подлежат на измерване на дебелината, обикновено
следва да бъдат обозначени в цистерни и пространства, където се счита, че рискът от
корозия е най-висок.

ДЪРЖАВЕН

.1

3.2.2.1
За да се оценят относителните рискове от корозия, като цяло трябва да се
вземе предвид следната информация:

3.2.2 Корозия

3.2.1.8
Избраните зони на конструкцията, определени по време на този процес,
следва да бъдат записани и отбелязани на чертежите на конструкцията, които ще
бъдат включени в програмата за преглед.

3.2.1.7
В това отношение изчисляването на напрежението на типичните и важни
компоненти и детайли, съобразно съответните методи, може да се окаже полезно и
следва да се има предвид.

3.2.1.6
Употребата на високоякостна стомана е важен фактор.
Детайлите,
демонстриращи добър експлоатационен опит, когато е използвана обикновена, мека
стомана, могат да бъдат по-податливи на повреди, когато се използват високоякостна
стомана и свързаните с нея по-високи напрежения. Налице са обширни и като цяло
добри данни при употребата на високоякостна стомана за надлъжни материали в
конструкции на палубата и дъното. Данните за други места, където динамичните
напрежения могат да бъдат по-високи, са по-малко благоприятни, например странични
конструкции.

3.2.3 Места за щателен преглед и измерване на дебелината

3.2.1.5
Прегледът на основните чертежи на конструкцията, в допълнение към
горепосочените цифри, следва да включва проверка за типичните детайли на
конструкцията, където е имало пукнатини. Факторите, които допринасят за повредите,
трябва да бъдат внимателно обмислени.

3.2.3.1
Въз основа на таблицата с рисковете от корозия и оценката на проектния
опит могат да бъдат обозначени местата за първоначален щателен преглед и
измерване на дебелината (участъци).

съответните обозначени рискове от корозия. Специално внимание следва да се
обърне на зоните, където двукорпусният танкер е особено изложен на корозия. За тази
цел следва да се вземат предвид специфичните аспекти, свързани с корозията в
двукорпусни танкери, посочени в 3.4 (тенденции по отношение на корозията) от справка
1.

специално, глава 3 от справка 1 разглежда различни аспекти, специфични за
двукорпусните танкери, като местоположение на концентрацията на напрежение,
несъосност по време на строителството, тенденции за корозия, съображения, свързани
с износването, и зони, изискващи специално внимание, които също следва да бъдат
взети предвид при изготвянето на планирането на прегледа.

С Т Р. 9 8
БРОЙ 49

Преглед

Приемливост
за
Администраци

Програма за преглед

Места за измерване на дебелината и щателен преглед

Събиране на информация

Повреда от корозия:
подобен кораб, ако
има

Повреда от корозия:
Този кораб

Състояние на
покритието
Състояние на

Риск от корозия

Състояние на
покритието
Състояние на анода
Използване на
цистерни
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усилващ набор
на челния прът на
преградата

*фрактура

обшивка на преградата

странична външна
обшивка или
вертикална преграда

*фрактура

*фрактура
усилващ набор
на челен прът

преграда и челен прът, скъсени и частично обновени
или алтернативно заварени

изглед A‐

скоб

скоб

помощна
скоба

цял пръстен, ако фрактурите в
преградната планка са малки и
се ремонтират чрез заваряване

ПРЕДЛОЖЕН РЕМОНТ

ТЕМА: КАТАЛОГ НА ДЕТАЙЛИТЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА

СЪВМЕСТЕН ФОРУМ ЗА КОНСТРУКЦИЯТА НА ТАНКЕРИТЕ

ФИГУРА
1

ВЕСТНИК
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Фигура 2 - Типичен пример за повреда и ремонт (възпроизведен от справка 2)

ФИГУРА
1

ФАКТОРИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОВРЕДИТЕ
1 Асиметрична връзка на усилващ набор на челния прът, водеща до високи върхови натоварвания в петата на усилващия
набор при натоварване поради износване.
2 Недостатъчна зона на свързване на надлъжен елемент към планка на преградата.
3 Дефектна заварка около дебелината на планката.
4 Висока локализирана корозия в зони на концентрация на напрежение, като например връзки на усилващия набор на
челния прът, ъгли на части за надлъжен елемент и свързваща преграда към корпуса при частите.
5 Висок натиск на срязване в преградата на напречния елемент.
6 Динамични морски товари/движения на кораба.

Бележка* може да се появят една или повече фрактури

изглед A‐

счупена
заварка/пр
еграда

външна обшивка
или
надлъжна

ТИПИЧНИ ПОВРЕДИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Връзки на надлъжни елементи към напречни прегради
ПРИМЕР № 1 Фрактури на преградата и челния прът при частите за връзките на надлъжните усилващи набори

ДЪРЖАВЕН

Фигура 1 - Техническа оценка и процес на планиране на преглед

Настоящи зони, в които
е намерена повреда
и рисковете се считат за
високи.
Об

Повреди по корпуса:
общ опит

Анализ:
повреди по корпуса на
подобни кораби,
ако има такива

Анализ:
повреди по корпуса на
този кораб

Рискове, свързани с конструкцията

Данни:
Рисунки, доклади,
Допустим
Корозионен
толеранс
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Кораби за насипни товари с двойна обшивка на възраст от 5 до 10 години

подновителния преглед; и
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Програмата за преглед следва да бъде в писмена форма на базата на информацията в
приложение 4А. Прегледът не трябва да започва, докато не бъде одобрена програмата за
преглед.

.2
междинния преглед за кораби за насипни товари с двойна обшивка на възраст над 10
години.

.1

5.1.1 Собственикът, в сътрудничество с Администрацията, следва да разработи конкретна
програма за преглед преди началото на която и да е част от:

Програма за преглед

ВЕСТНИК
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4.2.3.3
Когато се установи значителна корозия, обхватът на измерванията на дебелината
следва да бъде увеличен в съответствие с изискванията на приложение 10. Тези разширени
измервания на дебелината следва да се извършат, преди прегледът да бъде признат за
завършен. Съмнителните зони, идентифицирани при предишни прегледи, следва да бъдат
проверени. В зоните със значителна корозия, идентифицирани при предишни прегледи, следва
да се извършат измервания на дебелината.

4.2.3.2
Обхватът на измерването на дебелината може да бъде специално разгледан, при
условие че инспекторът е удовлетворен от щателния преглед, че няма диминуция на
конструкцията и че твърдите защитни покрития са в ДОБРО състояние.

5.1

4.2.3.1
Измерванията на дебелината следва да се извършват в достатъчна степен, за да се
определят както общите, така и локалните нива на корозия в зоните, които са предмет на
щателен преглед, когато това се изисква съгласно 4.2.2.2 и както е предвидено в 4.2.1.4.

Подготовка за преглед

5

4.2.3 Обхват на измерванията на дебелината

4.4.3 При прилагане на 4.4.1 прегледът в сух док следва да бъде част от междинния преглед.
Цялостните и щателните прегледи и измерванията на дебелината, според случая, на долните
части на товарните трюмове и водните баластни танкове следва да се извършват в
съответствие с приложимите изисквания за междинни прегледи, ако вече не са извършени.

4.4.2 При прилагане на 4.4.1 междинният преглед може да започне при втория годишен преглед
и да бъде осъществен през следващата година с оглед завършване на третия годишен преглед,
вместо да се прилага 2.1.1.

Бележка:
Долните части на товарните трюмове и баластните танкове се считат за частите под
водолинията с лек баласт.

Следва да се извърши цялостен преглед на всички товарни трюмове.

Кораби за насипни товари с двойна обшивка на възраст над 15 години

4.4.1 Изискванията на междинния преглед следва да бъдат в същия обхват, както при
предишния подновителен преглед, както се изисква в 2 и 5.1. Въпреки това не се изисква
вътрешна проверка на цистерните за гориво и изпитване под налягане на всички цистерни,
освен ако присъстващият инспектор не сметне това за необходимо.

4.4

4.3.3 При прилагане на 4.3.1 може да се обмисли преглед под вода, вместо да се прилагат
изискванията на 2.2.

4.3.2 При прилагане на 4.3.1 междинният преглед може да започне при втория годишен преглед
и да бъде осъществен през следващата година с оглед завършване на третия годишен преглед,
вместо да се прилага 2.1.1.

4.2.2.2
Когато инспекторът счете за необходимо в резултат на цялостния преглед, описан в
4.2.2.1, обхватът на прегледа следва да бъде разширен, за да включи щателен преглед на тези
зони от конструкцията в товарните трюмове, избрани от инспектора.

4.2.2.1

4.2.2 Товарни трюмове

Кораби за насипни товари с двойна обшивка на възраст от 10 до 15 години

4.3.1 Изискванията на междинния преглед следва да бъдат в същия обхват, както при
предишния подновителен преглед, както се изисква в 2 и 5.1. Въпреки това не се изисква
вътрешна проверка на цистерните за течно гориво и изпитване под налягане на всички цистерни,
освен ако присъстващият инспектор не сметне това за необходимо.

4.3

4.2.3.4
Когато се установи, че твърдото защитно покритие в товарните трюмове е в ДОБРО
състояние, специално могат да бъдат разгледани обхватът на щателните прегледи и
измерванията на дебелината.

ДЪРЖАВЕН

4.2.1.4 В допълнение към горепосочените изисквания зоните, за които е установено, че са
съмнителни при предишния подновителен преглед, следва да бъдат подложени на цялостен и
щателен преглед.

4.2.1.3 За баластни цистерни, различни от цистерните с двойно дъно, където се открива твърдо
защитно покритие в ЛОШО състояние и то не се подновява, или когато е нанесено меко или
полутвърдо покритие, или когато от времето на производството не е нанесено твърдо защитно
покритие, въпросните цистерни се преглеждат и се извършват измервания на дебелината през
годишни интервали според необходимостта. Когато се открие разрушаване на твърдото
защитно покритие в баластни цистерни с двойно дъно, където е нанесено меко или полутвърдо
покритие, или когато не е нанесено твърдо защитно покритие, въпросните цистерни се
преглеждат през годишни интервали. Когато инспекторът счете за необходимо или когато е
налице значителна корозия, трябва да се извърши измерване на дебелината.

4.2.1.2 Когато в цистерните за воден баласт се открият ЛОШИ условия на покритие, корозия или
други дефекти или когато от момента на построяването не е нанесено твърдо защитно
покритие, прегледът следва да обхване и други баластни цистерни от същия тип.

4.2.1.1 За цистерните, използвани за воден баласт, следва да се извърши цялостен преглед на
представителните цистерни, избрани от инспектора. Подборът следва да включва цистерните
на носа и кърмата и редица други цистерни, като се вземат предвид общият брой и видът на
баластните танкове. Ако при такъв цялостен преглед не се установят видими структурни
дефекти, прегледът може да се ограничи до проверка дали системата за предотвратяване на
корозия остава ефективна.

4.2.1 Баластни цистерни

4.2

3.1.4 Едновременното признаване на междинния преглед и подновителния преглед за прегледи
и измерванията на дебелината на помещенията не е приемливо.

С Т Р. 1 0 0
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информация относно използването на трюмовете и цистерните на кораба,
обичайните товари и други релевантни данни;

.5

основни структурни планове (чертежи на размерите на частите на корабния набор),
включително информация относно използването на високоякостни стомани;

план на трюмовете и цистерните;

списък на трюмовете и цистерните с информация за употребата, защитата и
състоянието на покритието им;

условия за преглед (напр. информация относно почистването на трюмовете и
цистерните, изпускането на газ, вентилацията, осветлението и т.н.);

.2

.3

.4

.5

Условия за преглед
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5.2.7 Трябва да се осигури достатъчно осветление, за да бъдат видими корозия, деформация,
счупвания, повреди или други структурни повреди, както и състоянието на покритието.

5.2.6 При подготовката за прегледи и измервания на дебелината и за да се даде възможност за
щателен преглед, всички помещения следва да бъдат почистени, включително отстраняване от
повърхностите на цялата натрупала се корозионна кора. Помещенията трябва да бъдат
достатъчно чисти и без вода, кора, мръсотия, остатъци от нефт и т.н., за да бъдат видими
корозия, деформация, счупвания, повреди или други структурни повреди, както и състоянието на
покритието. Въпреки това зоните от структурата, чието обновяване вече е било решено от
собственика, трябва да бъдат почистени и корозионната кора отстранена само до степента,
необходима за определяне на границите на зоните, които ще бъдат обновени.

5.2.5 Достъпът до трюмовете, цистерните и пространствата следва да бъде безопасен.
Товарните трюмове, цистерните и пространствата не трябва да съдържат газ и трябва да бъдат
с подходяща вентилация. Преди влизане в цистерна, празно или затворено пространство
следва да се провери дали в атмосферата в цистерната няма опасни газове и дали има
достатъчно кислород.

5.2.4 В случаите, когато участващият инспектор прецени, че разпоредбите за безопасност и
необходимият достъп не са адекватни, прегледът на съответните пространства не следва да се
извършва.

5.2.3 Подробности за начините за достъп следва да се предоставят във въпросника за
планиране на прегледа.

5.2.2 За да се даде възможност на присъстващите инспектори да извършват прегледа, следва
да се съгласуват механизми за подходящ и безопасен достъп между собственика и
Администрацията.

5.2.1 Собственикът следва да осигури необходимите съоръжения за безопасно провеждане на
прегледа.

5.2

ВЕСТНИК
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основна информация и данни за кораба;

.1

5.1.3 Представената програма за преглед следва да отчита и да отговаря най-малко на
разпоредбите на приложения 1 и 2 и 2.7 съответно за щателен преглед, измерване на
дебелината и изпитване на цистерните, както и да включва съответната информация,
включваща най-малко:

информация относно съответното ниво на поддръжка по време на експлоатация.

съответните предишни доклади от прегледи и проверки от организацията за
класификация и от собственика;

.4

.7

основни структурни планове (чертежи на размерите на частите на корабния набор),
включително информация относно използването на високоякостни стомани;

.3

информация относно нивото на предотвратяване на корозията в новата конструкция; и

документация на борда, както е описано в 6.2 и 6.3;

.2

5.1.5 Насоките за техническа оценка могат да се използват и във връзка с планирането на
разширени прегледи на кораби за насипни товари с двойна обшивка, съдържащи се в
приложение 9. Настоящите насоки са с препоръчителен характер и могат да се използват по
преценка на Администрацията, когато това бъде счетено за необходимо и целесъобразно, при
подготовката на необходимата програма за преглед.

5.1.4 Администрацията уведомява собственика за максимално допустимите нива на диминуция
на корозията, приложими за кораба.

.11 претърпени щети, свързани с въпросния кораб.

.10 определяне на цистерните за изпитване (вижте 2.7); и

определяне на участъци за измерване на дебелината (вижте 2.6);

определяне на трюмове и цистерни, както и на зони за щателен преглед (вижте 2.5);

.8
.9

оборудване за прегледи;

разпоредби и методи за достъп до структурите;

.7

.6

ДЪРЖАВЕН

.6

състояние на прегледа и основна информация за кораба;

.1

5.1.2
При разработването на програмата за преглед следва да се съберат и проучат
следните документи с оглед на избора на цистерните, трюмовете, зоните и структурните
елементи, които ще бъдат проверени:

5.1.1.3 Програмата за преглед следва да бъде изготвена, като се вземат предвид всички
изменения на изискванията за преглед, приложени след последния проведен подновителен
преглед.

5.1.1.2 Програмата за преглед при междинния преглед може да се състои от програмата за
преглед при предишния подновителен преглед, допълнена от доклада за оценка на състоянието
на този подновителен преглед и по-късно от съответните доклади от прегледа.

5.1.1.1 Преди разработването на програмата за преглед собственикът следва да попълни
въпросника за планиране на преглед въз основа на информацията, посочена в приложение 4В, и
да го предаде на Администрацията.

БРОЙ 49
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Достъп до структури

асансьори и подвижни платформи;

преносими стълби;

лодки или салове; и

други еквивалентни средства.

.3

.4

.5

.6

радиографско оборудване;

ултразвуково оборудване;

оборудване за магнитни частици; и

.1

.2

.3
200

5.4.2 Инспекторът може да изиска една или повече от следните процедури за откриване на
счупвания, ако счете това за необходимо:

5.4.1 Измерването на дебелината обикновено се извършва с помощта на ултразвуково
изпитвателно оборудване. Точността на оборудването трябва да бъде демонстрирана на
инспектора съгласно изискванията.

Оборудване за преглед

временно скеле и проходи през структурите;

.2

проникващ оцветител.

Прегледи в открито море или на котва

на разположение на всички участници следва да има подходящи спасителни жилетки;

ВЕСТНИК
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.6
в нито един момент не трябва да се допуска нивото на водата да бъде в рамките на 1 m от
найдълбоката лицева страна на преградата под палубата, така че преглеждащите лица да имат

.5
цистерната, трюмът или помещението трябва да съдържат само чиста баластна вода.
Дори тънка ивица от нефт върху водата не е приемлива; и

.4
повърхността на водата в цистерната или трюма трябва да е спокойна (при всички
предвидими условия очакваното покачване на водата в цистерната не трябва да надвишава 0,25
m) и нивото на водата да е неподвижно. В никакъв случай нивото на водата не трябва да се
повишава, докато се използват корабът или салът;

.3

.2
лодката или салът следва да бъдат завързани за стълбата за достъп и още едно лице
следва да бъде разположено в долната част на стълбата за достъп с ясна видимост към лодката
или сала;

.1
трябва да се използват надуваеми салове или плавателни съдове със задоволителна
остатъчна плаваeмост и устойчивост, дори ако една от камерите е разрушена;

5.5.4 Когато се използват салове или лодки за щателни прегледи следва да се спазват следните
условия:

5.5.3 Прегледите на цистерни или трюмове с помощта на лодки или салове следва да се
извършват само със съгласието на инспектора, който следва да вземе предвид осигурените
мерки за безопасност, включително прогнозиране на метеорологичните условия и реакция на
кораба при предвидими условия и при условие че очакваното покачване на водата в цистерната
не надвишава 0,25 m.

5.5.2 Следва да се установи система за комуникация между преглеждащите лица в
помещенията и отговорния офицер на палубата. Тази система следва да включва и персонала,
който отговаря за работата с баластната помпа, ако се използват лодки или салове.

5.5.1 Прегледите в открито море или на котва могат да бъдат приети, при условие че
инспекторът получи необходимата помощ от персонала на борда. Необходимите предпазни
мерки и процедури за извършване на прегледа трябва да бъдат в съответствие с 5.1, 5.2, 5.3 и
5.4.

5.5

5.4.5 По време на прегледа следва да се осигури и използва подходящо защитно облекло (напр.
каска, ръкавици, предпазни обувки и др.).

5.4.4 Следва да се осигури подходящо и безопасно осветление за безопасното и ефикасно
провеждане на прегледа.

5.4.3 По време на прегледа следва да бъдат налични детектор за експлозивна атмосфера,
апарат за измерване на кислорода, дихателен апарат, спасителни въжета, колани с въже и кука
и свирки, както и инструкции и насоки за тяхното използване. Следва да се осигури контролен
списък за безопасност.

.4

ДЪРЖАВЕН

5.4

трайно скеле и проходи през структурите;

.1

5.3.2
За щателни прегледи следва да се осигури едно или повече от следните приемливи
за инспектора средства за достъп:

5.3.1
За цялостните прегледи следва да се осигурят средства, които да позволят на
инспектора да огледа структурата по безопасен и практичен начин.

5.3

5.2.10 Между преглеждащите лица в товарния трюм, цистерната или помещението, което се
проверява, отговорния офицер на палубата и, според случая, навигационния мостик следва да
се установи система за комуникация. Механизмите за комуникация се поддържат по време на
целия преглед.

5.2.9 Инспекторът следва винаги да бъде придружен от поне едно отговорно лице, определено
от собственика, което притежава опит в проверките на цистерни и затворени пространства.
Освен това при отвора на люка на цистерната или пространството, което се проверява, трябва
да се разположи резервен екип от най-малко две опитни лица. Резервният екип трябва
непрекъснато да наблюдава работата в цистерната или пространството и да поддържа
животоспасяващото и евакуационно оборудване в готовност за употреба.

8.2.5 Когато са нанесени меки или полутвърди покрития, следва да се осигури безопасен достъп
на инспектора за проверка на ефективността на покритието и за извършване на оценка на
условията на вътрешните структури, които могат да включват отстраняване на петната от
покритието. Когато не може да се осигури безопасен достъп, мекото или полутвърдото покритие
трябва да бъде отстранено.

С Т Р. 1 0 2
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достъп до палубата от надлъжна трайна платформа със стълби до
палубата във всеки край на цистерната. Платформата, по цялата
дължина на цистерната, трябва да бъде разположена на нивото на или
над максималното ниво на водата, необходимо за достигане със сал
на структурата под палубата. За тази цел се приема, че незапълненото
пространство, съответстващо на максималното ниво на водата, не
трябва да е повече от 3 m от палубната планка, измерено в средата на
напречните елементи на палубата и в средата на дължината на
цистерната.

.2

Среща за планиране на прегледа

.1

обхват на щателния преглед и измерването на дебелината, като се вземат
предвид състоянието на покритието и съмнителните зони/зоните със
значителна корозия;
извършване на измервания на дебелината;

.5

.6

Досие на доклада от прегледа

доклади от измерванията на дебелината (приложение 8).

.3

Съпътстващи документи

основните конструктивни планове на товарните трюмове и баластните танкове;
история на предишни ремонти;

.2
.3
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програма за преглед, както се изисква съгласно 5.1, до приключване на
подновителния или междинния преглед, според случая;

.1

6.3.1 На борда следва да има на разположение следната допълнителна документация:

6.3

6.2.2 Досието на доклада от прегледа следва да бъде достъпно и в офисите на собственика и
Администрацията, или в офиса на организацията, призната от Администрацията.

доклади от структурните прегледи (приложение 6);
доклад за оценка на състоянието (приложение 7); и

.1
.2

6.2.1 Документацията на борда следва да включва досие на доклада от прегледа, състоящо се от:

6.2

6.1.2 Документацията следва да се съхранява на борда за срока на експлоатация на кораба.

6.1.1 Собственикът следва да получи, осигури и поддържа на борда документация, както е
посочено в 6.2 и 6.3, която следва да бъде леснодостъпна за инспектора. Докладът за оценка
на състоянието, посочен в 6.2, следва да включва превод на английски език.

Документация на борда
Общи положения

6.1

комуникация между присъстващия инспектор, оператора на компанията, която
ще измерва дебелината, и представителя на собственика във връзка с
констатациите.

.9

6

записване на зоните със значителна корозия; и

.8

ВЕСТНИК
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разписание на кораба (т.е. пътуване, маневри за скачване и разкачване, паралелни
периоди, товарни и баластни операции и т.н.);

5.6.3 Следва примерен списък на въпросите, които следва да бъдат разгледани на срещата:

5.6.2 Преди започването на която и да е част от подновителния и междинния преглед следва да
се проведе среща за планиране на прегледа между участващия инспектор, присъстващия
представител на собственика, оператора от компанията, която ще измерва дебелината (според
случая), и капитана на кораба или подходящо квалифициран представител, определен от
капитана или компанията, с цел да се установи, че всички мерки, предвидени в програмата за
преглед, са налице, за да се гарантира безопасното и ефикасно извършване на предстоящите
дейности по прегледа (вижте и 7.1.2).

5.6.1 Подходящата подготовка и тясното сътрудничество между присъстващия инспектор и
представителите на собственика на борда преди и по време на прегледа са съществена част от
безопасното му и ефикасно провеждане. По време на прегледа на борда следва редовно да се
провеждат срещи по въпросите на безопасността.

5.6

5.5.7 Използването на салове или лодки съгласно 5.5.5 и 5.5.6 не изключва използването на
лодки или салове за придвижване в цистерни по време на преглед.

критерии за приемане (вижте списъка с минимални дебелини);

.4

вземане на представителни показания като цяло и когато се установи
неравномерна корозия/хлътване;

обхват на измерванията на дебелината;

.3

.7

мерки и механизми за измерване на дебелината (т.е. достъп,
почистване/премахване на корозионната кора, осветление, вентилация, лична
безопасност);

.2

ДЪРЖАВЕН

Ако нито едно от горните условия не е изпълнено, следва да се осигурят скеле или други
еквивалентни средства за преглед на зоните под палубата.

достъп директно от палубата чрез вертикална стълба и малка
платформа, монтирана приблизително на 2 m под палубата във всеки
отсек; или

ако във всеки отсек са осигурени постоянни средства за достъп, които
позволяват безопасно влизане и излизане. Това означава:

.2

.1

когато покритието на конструкцията под палубата е в ДОБРО състояние и няма
доказателства за загуби; или

.1

5.5.6 Ако дълбочината на преградите е по-голяма от 1,5 m, салове или лодки могат да бъдат
допускани само:

5.5.5 Само салове или лодки могат да бъдат допускани за проверка на зони под палубата на
цистерни или помещения, ако дълбочината на преградите е 1,5 m или по-малка.

достъп до прекия авариен маршрут до люка на цистерната. Запълването до нива над
напречните елементи на палубата следва да се има предвид само ако в проучвания отсек е
монтиран и отворен люк за достъп до палубата, така че през цялото време преглеждащите лица
да имат достъп до аварийния маршрут. Могат да бъдат разгледани и други ефективни аварийни
изходи към палубата.

БРОЙ 49
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Преглед на документацията на борда

всякаква друга информация, която би спомогнала за идентифицирането на
критичните структурни зони и/или съмнителните зони, изискващи проверка.

.3 състояние на покритието или системата за предотвратяване на корозия, ако има
такава. Указанията за докладване са дадени в приложение 3; и

.2 течове във вертикалните прегради и тръбопроводите; и

Общи положения

7.1

Освидетелстване на компанията, която ще измерва дебелината

Докладване

Докладване
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8.2.3 На собственика следва да се издаде доклад за оценка на състоянието от прегледа и
резултатите, както е показано в приложение 7, който да се остави на борда на кораба за
справка при бъдещи прегледи. Докладът за оценка на състоянието трябва да бъде одобрен от
Администрацията или от призната организация от името на Администрацията.

8.2.2 Когато прегледът е разделен между различни станции за преглед, следва да се изготвя
доклад за всяка част от прегледа. Преди да се продължи или завърши прегледът, на
следващия участващ инспектор следва да се предостави списък на проверените и/или
изпитаните елементи (изпитвания на налягане, измервания на дебелината и т.н.) и да се
посочи дали елементът е бил одобрен.

6.2.1 Принципите за докладване на прегледите са посочени в приложение 8.

8.2

8.1.2 Анализът на данните следва да се извършва и одобрява от Администрацията или
признатата организация, упълномощена от Администрацията, и заключенията от анализа
следва да бъдат част от доклада за оценка на състоянието.

ВЕСТНИК
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7.3.1
За Администрацията се изготвя и представя доклад за измерването на дебелината.
Докладът трябва да посочва местоположението на измерванията, измерената дебелина, както
и съответната оригинална дебелина. Освен това докладът следва да посочва датата, на която
са извършени измерванията, вида на измервателното оборудване, имената на персонала и
тяхната квалификация, и да бъде подписан от оператора. Докладът за измерване на
дебелината трябва да следва принципите, определени в препоръчителните процедури за
измервания на дебелината, изложени в приложение 8.

7.3

Измерванията на дебелината трябва да се извършват от квалифицирана компания,
освидетелствана от организация, призната от Администрацията в съответствие с принципите,
посочени в приложение 5.

7.2

7.1.5 Процедурните изисквания за измерванията на дебелината са посочени в приложение 12.

7.1.4 Във всички случаи обхватът на измерванията на дебелината следва да бъде такъв, че да
бъде представителен относно действителното средно състояние.

Оценка на доклада от прегледа

Докладване и оценка на прегледа

8.1.1 Данните и информацията за състоянието на конструкцията на кораба, събрани по време
на прегледа, следва да бъдат оценени за приемливост и непрекъсната конструктивна цялост
на кораба.

8.1

8

7.3.2 Инспекторът следва да преразгледа окончателния доклад за измерване на дебелината
и да подпише първата страница.

ДЪРЖАВЕН

7.1.3 Измерванията на дебелината на структурите в зоните, в които са необходими щателни
прегледи, следва да се извършват едновременно с щателните прегледи.

7.1.2 Компанията, която ще измерва дебелината, следва да бъде поканена на срещата за планиране
на прегледа, която ще се проведе преди започването на прегледа.

7.1.1 Необходимите измервания на дебелината, ако не се извършват от признатата
организация, действаща от името на Администрацията, следва да бъдат наблюдавани от
инспектор от признатата организация. Инспекторът трябва да бъде на борда дотолкова,
доколкото е необходимо, за да контролира процеса.

Процедури за измерване на дебелината

7

Преди прегледа инспекторът следва да провери пълнотата на документацията на борда и нейното
съдържание като основа за прегледа.

6.4

.6

проверки от персонала на кораба по отношение на:

.5

.1 влошаване на конструкцията като цяло;

история на товари и баласти;

.4

С Т Р. 1 0 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЩАТЕЛЕН ПРЕГЛЕД ПРИ ПОДНОВИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД
Допълнение 1 – Минимални изисквания за щателен преглед при подновителен преглед на кораби за насипни товари с
двойна обшивка, с изключение на кораби за руда
Възраст ≤ 5 години
Подновителен преглед
№1
Една напречна преграда
със съответната обшивка
и надлъжни елементи в
две представителни
цистерни за воден
баласт от всеки тип. Това
включва най-предните
горни цистерни и
цистерните за воден
баласт с двойна обшивка
от двете страни. (А) Две
избрани напречни
вертикални прегради на
товарния трюм,
включително вътрешната
конструкция на горните и
долните опори, ако има
такива. (C) Всички
люкови закрития и
комингси на товарни
трюмове (обшивка и
усилващи набори). (D)

5 < Възраст ≤ 10 години
Подновителен преглед №2
Една напречна преграда със съответната
обшивка и надлъжни елементи във всяка
цистерна за воден баласт. (А) Предна и
задна напречна вертикална преграда в
една баластна цистерна, включително
системата на усилващите набори в
напречно сечение, включващо горните
цистерни, цистерните от страната на
бункера и баластните цистерни с двойна
обшивка. (А) 25% от обикновените
напречни преградни рамки в най-предните
цистерни с двойна обшивка. (В) Една
напречна вертикална преграда във всеки
товарен трюм, включително вътрешната
структура на горните и долните опори, ако
има такива. (C) Всички люкови закрития и
комингси на товарни трюмове (обшивка и
усилващи набори). (D)
Всички палубни обшивки и под-палубната
конструкция в линията на отворите на
люковете между всички люкове на
товарните трюмове. (E)

10 < Възраст ≤ 15 години
Подновителен преглед №3
Всички напречни прегради със
съответната обшивка и надлъжни
елементи във всяка цистерна за воден
баласт. (А) Всички напречни вертикални
прегради, включително системата на
усилващите набори във всяка цистерна
за воден баласт. (А) 25% от
обикновените напречни рамкови рамки
във всички цистерни с двойна обшивка.
(B)
Всички напречни вертикални прегради на
товарния трюм, включително вътрешната
конструкция на горните и долните опори,
ако има такива. (C) Всички люкови
закрития и комингси на товарни трюмове
(обшивка и усилващи набори). (D) Всички
палубни обшивки и под-палубната
конструкция в линията на отворите на
люковете между всички люкове на
товарните трюмове. (E)

Възраст > 15 години
Подновителен преглед №4 и следващите
Всички напречни прегради със
съответната обшивка и надлъжни
елементи във всяка цистерна за воден
баласт. (А) Всички напречни
вертикални прегради, включително
системата на усилващите набори във
всяка цистерна за воден баласт. (А)
Всички обикновени напречни рамки във
всички цистерни с двойна обшивка. (B)
Зони (C) до (E) като за колона 3

(A), (B), (C), (D) и (E) са зони, които подлежат на щателни прегледи и измервания на дебелината (вижте скиците в допълнение 3 към
приложение 8)
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(А)
(В)
(C)
(D)
(E)

Напречна преградна рамка или водоплътна напречна вертикална преграда в горните баластни танкове, баластните танкове от
страната на бункера и баластните танкове с двойна обшивка. При цистерните на носа и кърмата напречна преградна рамка
означава окомплектован пръстен на напречната преградна рамка, включващ съседни конструктивни елементи.
Обикновена напречна рамка в цистерни с двойна обшивка.
Обшивки, усилващи набори и носещи греди на напречна вертикална преграда в товарен трюм.
Люкови закрития и комингси на товарния трюм.
Палубната обшивко и под-палубната конструкция в линията на отворите на люковете между всички люкове на товарните трюмове..

Бележка: Щателният преглед на напречните вертикални прегради се извършва на четири нива:
Ниво a)
Ниво (b)
Ниво c)
Ниво d)

Непосредствено над вътрешното дъно и непосредствено над линията на ъгловите съединения (ако има такива) и
избутващите механизми за кораби без долна опора.
Непосредствено над и под шелфовата планка на долната опора (за корабите, оборудвани с долни опори) и
непосредствено над линията на избутващите планки.
Около средата на височината на вертикалната преграда.
Непосредствено под обшивката на горната палуба и непосредствено до горната цистерна на крилото, и
непосредствено под шелфовата планка на горната опора за кораби, оборудвани с горни опори, или непосредствено
под горните цистерни.
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Всички окомплектовани напречни
вертикални
прегради
–
включително система на носещите
греди и прилежащи конструктивни
елементи – във всяка друга
баластна цистерна. (A)

Един напречен елемент на
палубата, включително съседни
палубни конструктивни елементи
във
всяка
друга
баластна
цистерна. (A)

Всички палубни обшивки и подпалубната конструкция в линията на
отворите на люковете между всички
люкове на товарните трюмове. (E)

Всички палубни обшивки и подпалубната конструкция в линията
на отворите на люковете между
всички люкове на товарните
трюмове. (E)
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Напречна преградна рамка или водоплътна напречна вертикална преграда в
баластни цистерни на крилото и празни пространства. При цистерните на носа
и кърмата напречна преградна рамка означава окомплектован пръстен на
напречната преградна рамка, включващ съседни конструктивни елементи.

Ниво d)
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Непосредствено под обшивката на горната палуба и
непосредствено до горната цистерна на крилото, и
непосредствено под шелфовата планка на горната опора за
кораби, оборудвани с горни опори, или непосредствено под
горните цистерни.

Около средата на височината на вертикалната преграда.

Непосредствено над и под шелфовата планка на долната опора
(за корабите, оборудвани с долни опори) и непосредствено над
линията на избутващите планки.

Ниво b)

Ниво c)

Непосредствено над вътрешното дъно и непосредствено над
линията на ъгловите съединения (ако има такива) и избутващите
механизми за кораби без долна опора.

Ниво a)

ВЕСТНИК

(С) Обшивки, усилващи набори и носещи греди на напречна вертикална преграда в
товарен трюм.
(D) Люкови закрития и комингси на товарния трюм.

(А)

(A), (C), (D) и (E) са зони, които подлежат на щателни прегледи и измервания на
дебелината (вижте скиците в допълнение 3 към приложение 8)

Всички люкови закрития и
комингси на товарни трюмове
(обшивка и усилващи набори).
(D)

Всички
люкови
закрития
и
комингси на товарни трюмове
(обшивка и усилващи набори). (D)

Всички люкови закрития и
комингси на товарни трюмове
(обшивка и усилващи набори).
(D)

Всички
напречни
вертикални
прегради на товарния трюм,
включително
вътрешната
конструкция на горните и долните
опори, ако има такива. (C)

Допълнителни
пръстени
на
преградни
рамки
в
празни
пространства,
които
Администрацията или признатата
от нея организация счита за
необходими. (A)

Една долна част на напречна
вертикална
преграда
–
включително
система
на
носещите греди и прилежащи
конструктивни елементи – във
всяка друга баластна цистерна.
(A)

Една напречна вертикална преграда
във
всеки
товарен
трюм,
включително вътрешната структура
на горните и долните опори, ако има
такива. (C)

Един окомплектован пръстен на
преградна рамка, включително
съседни конструктивни елементи
във всяко празно пространство на
крилата. (A)

Окомплектовани предни и задни
напречни вертикални прегради –
включително
система
на
носещите греди и прилежащи
конструктивни елементи – в
баластна цистерна на крилото.

Палубната обшивко и подпалубната конструкция в линията на отворите на
люковете между всички люкове на товарните трюмове.

Бележка: Щателният преглед на напречните вертикални прегради се извършва на
четири нива:

(E)

ДЪРЖАВЕН

Две
избрани
напречни
вертикални
прегради
на
товарния трюм, включително
вътрешната конструкция на
горните и долните опори, ако

Една долна част на напречна
вертикална
преграда
–
включително
система
на
носещите греди и прилежащи
конструктивни елементи – в
баластна цистерна. (A)

Всички окомплектован пръстени
на
преградни
рамки,
включително
съседни
конструктивни
елементи
във
всяка баластна цистерна. (A)

Всички окомплектован пръстени
на преградни рамки, включително
съседни конструктивни елементи
в баластна цистерна на крилото.
(A)

Един окомплектован пръстен
на
преградна
рамка,
включително
съседни
конструктивни елементи в
баластна
цистерна
на
крилото. (A)

възраст >
Подновителен преглед
№3

5 < Възраст ≤ 10 години

Подновителен преглед № 2

Възраст < 5 години

Подновителен преглед № 1

Минимални изисквания за щателен преглед при подновителен преглед на кораби
за руда

Допълнение 2

С Т Р. 1 0 6
БРОЙ 49

БРОЙ 49

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗМЕРВАНИЯ НА ДЕБЕЛИНАТА ПРИ ПОДНОВИТЕЛНИТЕ ПРЕГЛЕДИ
Възраст ≤ 5 години
Подновителен
преглед №
1
1 Съмнителни зони

5 < Възраст ≤ 10 години
Подновителен
преглед №
2
1
.2

3

4
5

10 < Възраст ≤ 15 години
Подновителен
преглед №
3

Съмнителни зони
В рамките на зоната на дължината на
товара: две напречни сечения на
палубната обшивка извън линията на
отворите на товарните люкове
Измервания, за обща оценка и
записване на модела на корозия, на
тези конструктивни елементи, които
са предмет на щателен преглед
съгласно приложение 1
Вятърни и водни стрингери по
отношение на двете напречни
сечения, разгледани в точка 2 по-горе
Избрани въздушни и водни стрингери
извън зоната на дължината на товара

1
2

3

4
5

Съмнителни зони
В рамките на зоната на дължината на
товара:
.1 всяка планка на палубата извън
линията на отворите на товарните
люкове
.2 две напречни сечения, едното
от които трябва да бъде в
средната зона на кораба,
извън линията на отворите на
товарните люкове
Измервания, за обща оценка и
записване на модела на корозия, на
тези конструктивни елементи, които
са предмет на щателен преглед
съгласно приложение 1
Всички въздушни и водни
стрингери в зоната на дължината
на товара
Избрани въздушни и водни стрингери
извън зоната на дължината на товара

Възраст > 15 години
Подновителен преглед №
4 и следващите
1
2

3
4

Съмнителни зони
В рамките на зоната на
дължината на товара:
.1 всяка планка на палубата
извън линията на отворите
на товарните люкове
.2 три напречни сечения,
едното от които трябва да
бъде в средната зона на
кораба, извън линията на
отворите на товарните
люкове
.3
всяка
планка на дъното
Точка 3, посочена в колона 3
Всички въздушни и водни
стрингери, пълна дължина
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Дата на инспекцията ..................................................................................................................
Извършил
проверката:
..........................................................................................................................
Подпис: ...............................................................................................................................

Извършени ремонти поради:
Извършени измервания на дебелината (дати):
Общи резултати:
Неизвършени в срок прегледи:
Изключителни условия за клас:
Коментари:

Наименование на кораба: ...........................................................................................................................
Доклад от инспекцията на собственика - Състояние на конструкцията
За цистерна/трюм №: .............................................
Клас стомана: палуба: .................... страна: ............................................................. дъно: .......................
надлъжна вертикална преграда: ..................................
Елементи
Пукнатини Деформации Корозия Покритие
Хлътване Модификация/ремонт
Друго
Палуба:
Дъно:
Страна:
Странич
на
Надлъжни
вертикални
Напречни
вертикални

Състояние на конструкцията

ДОКЛАД ОТ ИНСПЕКЦИЯТА НА СОБСТВЕНИКА

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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Въведение

Документация

Разпределение на товарните трючове, цистерните и пространствата

Списък на товарните трюмове, цистерните и пространствата с
информация за тяхната употреба, степента на покритията и система за
предотвратяване на корозията

Разпоредби и метод за достъп до структурите

Списък на оборудването за прегледа

Цялостен преглед

7.1

Щателен преглед

Идентификация на цистерните за изпитването на цистерни

Идентификация на зоните и участъците за измерване на дебелината

Минимална дебелина на структурите на корпуса

.2

.1

Посочени в следната таблица(и):

Определя се от приложената таблица за допустими загуби и
първоначалната дебелина на структурата на корпуса на кораба;
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В този раздел от програмата за преглед следва да се уточни минималната дебелина на
корпусните конструкции на този кораб, които подлежат на преглед, съобразно .1 или .2:

10

В този раздел на програмата за преглед следва да се определят и изброят зоните и
участъците, в които трябва да се извършат измервания на дебелината в съответствие
с 2.6.1.

9

В този раздел на програмата за преглед следва да се определят и изброят товарните
трюмове и цистерните, които следва да бъдат подложени на изпитване на цистерни за
този кораб в съответствие с 2.7.

8

В този раздел от програмата за преглед следва да се определят и изброят структурите
на корпуса, които следва да бъдат подложени на щателен преглед за този кораб в
съответствие с 2.5.2.

7.2

В този раздел от програмата за преглед следва да се определят и изброят
пространствата, които следва да бъдат подложени на цялостен преглед за този кораб в
съответствие с 2.5.1.

Изисквания за прегледа

7

В този раздел от програмата за преглед следва да се определи и изброи оборудването,
което ще бъде предоставено за извършване на прегледа и необходимите измервания
на дебелината.

6

В този раздел от програмата за преглед следва да се посочат всички промени,
свързани с (и следва да се актуализира) информацията относно разпоредбите и
методите за достъп до структурите, предоставена във въпросника за планиране на
прегледа.

5

ВЕСТНИК
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Този раздел от програмата за преглед следва да посочва всички промени, свързани с
(и следва да актуализира) информацията за използването на трюмовете и цистерните
на кораба, степента на покритията и системата за предотвратяване на корозия,
предоставени във въпросника за планиране на прегледа.

3

Този раздел от програмата за преглед следва да предоставя информация (под
формата на планове или текст) за разпределението на товарните трюмове, цистерните
и пространствата, които попадат в обхвата на прегледа.

2

Всички документи, използвани при разработването на програмата за преглед, следва
да бъдат на разположение на борда по време на прегледа, както се изисква в раздел 6.

1.2

Условия за преглед

Този раздел от програмата за преглед следва да предоставя информация за условията
за прегледа, например информация относно почистването на товарния трюм и
цистерните, освобождаването на газ, вентилацията, осветлението и т.н.

4

ДЪРЖАВЕН

1.1.2 Механизмите и аспектите на безопасността на прегледа следва да бъдат
приемливи за участващия инспектор.

1.1.1 Настоящата програма за преглед включва минималния обхват на цялостните
прегледи, щателните прегледи, измерванията на дебелината и изпитванията на
налягането по дължината на товарното пространство, товарните трюмове, баластните
танкове, включително цистерните на носа и кърмата, изисквани от Кодекса.

1.1 Приложно поле

1

Наименование на кораба:
MМО номер:
Държава на знамето:
Пристанище на регистрация:
БРТ:
Товароподемност (в метрични тонове):
Дължина между перпендикулярите (m):
Корабостроител:
Номер на корпуса:
Призната организация (ПО):
Идентификация на кораба от ПО:
Дата на построяване на кораба:
Собственик:
Компания, която ще измерва дебелината:

Основна информация и данни

ПРОГРАМА ЗА ПРЕГЛЕД

ПРИЛОЖЕНИЕ 4A

С Т Р. 1 0 8
БРОЙ 49

Минимална
дебелина
(mm)

Дебелина при
значителна корозия
(mm)

Компания, която ще измерва дебелината
В този раздел на програмата за преглед следва да се определят промените, ако има
такива, свързани с информацията за компанията, която ще измерва дебелината,
предоставена във въпросника за планиране на прегледа.

11

Претърпени повреди, свързани с кораба

ВЕСТНИК
215

Този раздел от програмата за преглед, като се използват таблиците по-долу, следва да
съдържа подробности за повредите на корпуса най-малко през последните три години
по отношение на товарните трюмове, баластните танкове и празните пространства в
рамките на зоната на дължината на товара. Тези повреди подлежат на преглед.
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Оригинална
дебелина (mm)

Бележка: Таблиците за допустимите загуби следва да бъдат приложени към
програмата за прегледа.

Обшивка
Фланци
Усилващи набори
Напречни преградни рамки в
двустенни цистерни
Обшивка
Фланци
Усилващи набори
Люкови закрития
Обшивка
Усилващи набори
Комингси на люкове
Обшивка
Усилващи набори

Напречни преградни рамки в
цистерни на бункер

Зона или
местоположение

Напречни преградни рамки
в горни цистерни
Обшивка
Фланци
Усилващи набори

Обшивка на долната опора
Усилващи набори на долната
опора

Обшивка на горната опора
Усилващи набори на горната
опора

Надлъжни носещи греди
(ако е приложимо)
Напречни вертикални
прегради

Дебелина при
значителна корозия
(mm)

12

Минимална
дебелина
(mm)

Надлъжни елементи или
обикновени напречни
рамки

Обшивка
Надлъжни елементи (ако е
приложимо)

Надлъжни подпорни греди
Вътрешна страна на
надлъжната вертикална
преграда (ако е
приложимо)

Оригинална
дебелина (mm)

ДЪРЖАВЕН

Обшивка
Надлъжни елементи или
обикновени напречни
рамки

Обшивка
Надлъжни елементи
Страна на кораба по
отношение на цистерните от
страната на бункера
Обшивка
Надлъжни елементи
Страна на кораба по
отношение на цистерните с
двойно дъно
(ако е приложимо)

Палуба
Обшивка
Надлъжни елементи
Надлъжни носещи греди
Обшивка на палубната
Усилващи набори на
Дъно
Обшивка
Надлъжни елементи
Надлъжни носещи греди
Вътрешно дъно
Обшивка
Надлъжни елементи
Надлъжни носещи греди
Подове
Страна на кораба по
отношение на горните
цистерни

Зона или
местоположение

Обшивка
Усилващи набори (ако е
приложимо)

БРОЙ 49
С Т Р. 1 0 9

Възможна
причина,
ако е
известна

Описание на
повредите

Местоположение

Ремонт

Дата на
ремонта

Описание на
повредите

Местоположение

Ремонт

Критични структурни зони и съмнителни зони

В този раздел на програмата за преглед следва да се предоставят всякакви други
коментари и информация, свързани с прегледа.

Други съществени коментари и информация

Дата:

Дата:

(име и подпис на упълномощения представител на Администрацията)

(име и подпис на упълномощения представител на собственика)

Изготвя се от собственика в сътрудничество с Администрацията в изпълнение на 5.1.3.

Тази част от програмата за преглед следва да идентифицира и изброява всяка друга
документация, която е част от плана.

Допълнение 3 – Друга документация

Въпросникът за планиране на прегледа (приложение 4В), който е представен от
собственика, следва да бъде приложен към програмата за преглед.

Допълнение 2 – Въпросник за планиране на прегледа
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ВЕСТНИК

15

В този раздел от програмата за преглед следва да се определят и изброят критичните
структурни зони и съмнителните зони, ако такава информация е налична.

14

В този раздел на програмата за преглед следва да се определят и изброят зоните със
значителна корозия от предишни прегледи.
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Дата на
ремонта

Зони, идентифицирани със значителна корозия при предишни прегледи

Възможна
причина,
ако е
известна

Допълнения

Разпоредбите на 5.1.3.2 изискват да бъдат на разположение основните структурни
планове на товарните и баластните танкове (чертежи на размерите на частите на
корабния набор), включително информация относно използването на високоякостна
стомана. В настоящото допълнение към програмата за преглед следва да се определят
и изброят основните структурни планове, които са част от програмата за преглед.

Допълнение 1 - Списък на плановете

ДЪРЖАВЕН

13

Номер или
зона на
товарния
трюм,
цистерната
или
помещението

Повреди по корпуса на кораби от същия клас или подобни кораби (ако има такива) в
случай на повреди, свързани с конструкцията

Номер или
зона на
товарния
трюм,
цистерната
или
помещението

Повреди по корпуса, подредени по местоположение за този кораб

С Т Р. 1 1 0
БРОЙ 49

Трюм/цистерна
№
F.P.
A.P.

Товарни трюмове

Горни цистерни

Цистерни на
бункера

Цистерни с
двойна
обшивка

Нос
Кърма
Странични комингси на люкове
Горна наклонена планка
Обшивка на горната опора
Палубна преграда
Обшивка на цистерната с двойна
обшивка
Напречна вертикална преграда
Обшивка на цистерната на
бункера
Обшивка на долната опора
Горна част на цистерната
По-палубна конструкция
Странична обшивка и
конструкция
Наклонена планка и конструкция
Прегради и вертикални прегради
Наклонена планка и
конструкция на бункера
Странична обшивка и
конструкция
Структура

Временно
скеле
Салове

ВЕСТНИК

Стълби
Директен
достъп
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2
Собственикът следва да посочи в таблицата по-долу средствата за достъп до
структурите, които са предмет на щателен преглед и измерване на дебелината.
Щателен преглед е преглед, при който детайлите за структурните компоненти са в
рамките на визуалния диапазон на инспектора, т.е. обикновено са на една ръка
разстояние.

ДЪРЖАВЕН

Информация относно предоставянето на достъп за щателни прегледи и
измерване на дебелината

Дата на построяване:

Товароподемност (в метрични тонове):

БРТ:

Идентификация на кораба от ПО:

Призната организация:

Собственик:

Пристанище на регистрация:

Държава на знамето:

MМО номер:

Наименование на кораба:

Данни

1
Следващата информация ще позволи на собственика, в сътрудничество с
Администрацията, да разработи програма за преглед, отговаряща на изискванията на
Кодекса. От съществено значение е при попълването на настоящия въпросник
собственикът да предоставя актуална информация. След като бъде попълнен,
настоящият въпросник следва да съдържа цялата информация и материали, изисквани
от Кодекса.

ВЪПРОСНИК ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ПРЕГЛЕДА

ПРИЛОЖЕНИЕ 4B

БРОЙ 49
С Т Р. 1 1 1

Други средства (моля, посочете)

Структура на дъното
Прегради и вертикални прегради
Странична обшивка и
конструкция

Вътрешна обшивка и структура
Прегради и вертикални прегради

Структура с двойно дъно
Вътрешна структура на горната
опора

Вътрешна структура на долната
опора
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Кръстосани връзки/подпорни
греди

Обшивка на дъното и
конструкция

Надлъжна вертикална
преграда и конструкция
Преграда на надлъжната
вертикална преграда и
конструкция

Вертикална преграда на
страничната външна обшивка
и конструкция

Долна палуба и конструкция
Странична обшивка и
конструкция

Структура

Временно Салове Стълби
скеле

Директен Други средства
достъп
(моля, посочете)

Цистерни с
двойно дъно
Горни опори
Долни опори
Цистерни на
крилото
(танкери за
руда)

Горни цистерни
Цистерни на
Цистерни с
двойна
обшивка

Товарни
трюмове

Цистерна/трюм
№

Защита
срещу
корозия (1)

220

Степен на Състояние на Влошаване на Хронология на
покритие (2) покритие (3) конструкцията трюмовете и
цистерните (5)
(4)

3
Като използва формат, подобен на дадения в таблицата по-долу (който е даден
като пример), собственикът следва да предостави подробности за резултатите от
проверките си през последните 3 години съответствие с Кодекса - за всички ТОВАРНИ
трюмове, БАЛАСТНИ танкове и ПРАЗНИ пространства в товарното отделение.

Име и адрес на одобрената компания, която ще измерва дебелината

Система за управление на безопасността
Посочете несъответствията, свързани с техническото обслужване на корпуса,
включително съответните коригиращи действия:

Доклади от проверки на държавния пристанищен контрол
Посочете докладите от проверките на държавния пристанищен контрол, съдържащи
недостатъци, свързани с конструкцията на корпуса, и съответната информация за
отстраняване на недостатъците:

DR = повреда и ремонт; L = течове;
CV = преобразуване (към настоящия въпросник се прилага описание)

N = няма записани данни; Y = записани данни,
към настоящия въпросник следва да се приложи описание на данните

4)
5)

G = добро; F = задоволително; P = лошо;
RC = нанасяне на ново покритие (през последните три години)

3)

Бележка:
Посочете цистерните, които се използват за нефт/баласт.
Име на представителя на собственика:…………………………………..
1)
HC = твърдо покритие; SC = меко покритие;
Подпис:………………………….
SH = полутвърдо покритие; NP = без защита Дата:……………………………….
2)
U = горна част;
M = средна част;
L = долна част;
C = окомплектован

Нос
Кърма
Различни
други
пространства:
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ДЪРЖАВЕН

Проверки на собственика

Хронология на насипните товари с корозивен характер (напр. високо
съдържание на сяра)

Цистерни
на крилото
на кораби
за руда

Трюм/
цистерна №

С Т Р. 1 1 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 49

Приложение

Процедури за освидетелстване

Освидетелстване
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Оттегляне на освидетелстването

когато инспекторът е открил недостатъци в одобрените работни
системи за измерване на дебелината на компанията; и
когато компанията не е докладвала за всяка промяна, посочена в 4, на
организацията, призната от Администрацията, съгласно изискванията.

.2
.3
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когато измерванията са извършени неправилно или резултатите са
докладвани неправилно;

.1

Освидетелстването може да бъде оттеглено в следните случаи:

5

ВЕСТНИК

3.1 При задоволителни резултати от одита на компанията, посочен в 2.2, и от
демонстрационните изпитвания, посочени в 2.3, Администрацията или организацията,
призната от Администрацията, издава свидетелство за одобрение, както и известие, че
работната система за измерване на дебелината на компанията е освидетелствана.

3

2.3
Освидетелстването зависи от демонстрация на измерване на дебелината на
борда, както и от задоволителните начини за докладване.

2.2 При преглед на представените документи със задоволителни резултати следва
да се извърши одит на компанията, за да се установи, че тя е надлежно организирана и
управлявана в съответствие с представените документи и в крайна сметка е в
състояние да извършва измерване на дебелината на корпусната конструкция на
кораби.

Одитиране на компанията

формат на записите на измерванията в съответствие с
препоръчителните процедури за измервания на дебелината (вижте
приложение 8).

програми за обучение на техници за измерване на дебелината;

.7

ръководство за операторите на измерванията на дебелината;

оборудване, използвано за измерване на дебелината, като например
машини за ултразвуково изпитване и техните процедури за
поддръжка/калибриране;

.4

.6

професионален опит на техниците, т.е. опит на техниците като
оператори за измерване на дебелината, технически познания и опит,
свързани с конструкцията на корпуси и т.н. Операторите следва да
бъдат квалифицирани съгласно признат индустриален стандарт за
изпитване без разрушаване;

.3

Доклад за всяка промяна в сертифицираната система за измерване на
дебелината

В случай на промяна в сертифицираната работна система на компанията за измерване
на дебелината тази промяна следва незабавно да се докладва на организацията,
призната от Администрацията. Когато признатата от Администрацията организация
счете за необходимо, следва да се извърши повторен одит.

4

3.2 Подновяването/заверката на свидетелството следва да се извършва на
интервали, ненадвишаващи три години, чрез проверка на спазването на
първоначалните условия.

ДЪРЖАВЕН

.5

опит на компанията в измерването на дебелината на корпусни
конструкции на кораби;

описание на компанията, напр. организационна и управленска структура;

.2

.1

2.1
Следните документи трябва да се представят за одобрение на организация,
призната от Администрацията:

Предаване на документи

2

Настоящите насоки се прилагат за освидетелстване на компанията, която възнамерява
да извърши измерването на дебелината на корпусните конструкции на корабите.

1

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА КОМПАНИЯ, УЧАСТВАЩА В
ИЗМЕРВАНЕТО НА ДЕБЕЛИНАТА НА КОРПУСНИТЕ КОНСТРУКЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

БРОЙ 49
С Т Р. 1 1 3

записи от прегледа, включително предприетите действия, които
формират подлежаща на одит документирана следа. Докладите от
прегледите следва да се съхраняват в досието на доклада от
прегледите, което е необходимо да бъде на борда;

информация за планирането на бъдещи прегледи; и

информация, която може да се използва като данни за поддържане на
правилата и инструкциите за класифициране.

.4

.5

в

.3

извършени

класифициране

документация за извършените прегледи с наложени или заличени
констатации, извършени ремонти и условие за класифициране
(препоръка);

са

за

.2

условие

доказателства, че предписаните прегледи
съответствие с приложимите изисквания;

заличено

.1

Докладването следва да включва:

или

Определяне на отделенията, в които е извършен цялостен преглед.

2.1
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докладът от измерването на дебелината следва да бъде проверен и
подписан от инспектора, контролиращ измерванията на борда.

.3

225

идентификация на отделенията, в които не са открити структурни
повреди/дефекти. Докладът може да бъде допълнен със скици/снимки;
и

.5 вдлъбнатини с описание на местоположението и обхвата;

.4 деформиране с описание на местоположението и обхвата; и

.3 пукнатини/фрактури с описание на местоположението и обхвата;

.2 зони със значителна корозия;

.1 корозия с описание на местоположението, типа и обхвата;

установяване на констатации като:

.2

.1

3.2 Състояние на конструкцията на всяко помещение с информация за следното,
според случая:

ВЕСТНИК

2.2 Определяне на местата във всеки баластен танк и товарен трюм, включително
люковите закрития и комингсите, където е проведен щателен преглед, заедно с
информация за използваните средства за достъп.

Обхват на прегледа

2

Резултат от прегледа

е
извършен
преглед,
включително
вътрешен
преглед
на
тръбопроводите с клапаните и фитингите и измерване на дебелината,
в зависимост от случая; и
е проведено работно изпитване при работно налягане.

3.1 Тип, обхват и състояние на защитното покритие във всяка цистерна, според
случая (определено като ДОБРО, ЗАДОВОЛИТЕЛНО или ЛОШО).

3

.2

.1

2.6
Идентифициране на тръбопроводните системи на палубата и в товарните
трюмове, баластните танкове, тръбните тунели, кофердамите и празните пространства,
където:

2.5
Идентификация на цистерните, които подлежат на изпитване на
цистерни.

2.4 За зоните в баластни танкове и товарни трюмове, за които е установено, че
защитното покритие е в добро състояние и обхватът на щателния преглед и/или
измерването на дебелината е специално разгледан, следва да се определят
структурите, които са обект на специално разглеждане.

Когато се изисква само частичен преглед, т.е. една напречна преграда, две избрани
напречни вертикални прегради в товарния трюм, идентификацията следва да включва
местоположението във всеки баластен танк и товарен трюм чрез посочване на броя на
рамките.

Бележка:
Като минимум определянето на местата на щателния преглед и
измерването на дебелината следва да включва потвърждение с
описание на отделните конструктивни елементи, съответстващо на
обхвата на изискванията, посочени в част B от приложение А на база
вида на периодичния преглед и възрастта на кораба.

2.3
Определяне на местата във всеки баластен танк и товарен трюм, включително
люковите закрития и комингсите, където е извършено измерване на дебелината.

ДЪРЖАВЕН

1.3 Когато прегледът е разделен между различни станции за преглед, следва да се
изготвя доклад за всяка част от прегледа. Преди да се продължи или завърши
прегледът, на следващия участващ инспектор следва да бъде предоставен списък на
прегледаните елементи, съответните констатации и указание дали елементът е бил
одобрен. Измерването на дебелината и изпитването на цистерни също трябва да
бъдат посочени за следващия инспектор.

1.2

когато е наложено
(препоръка).

когато са извършени ремонти, подновявания или модификации; и

.3

.4

когато са открити структурни повреди/дефекти;

.2

във връзка със започването, продължаването и/или приключването на
периодични прегледи на корпуса, т.е. годишни, междинни и
подновителни прегледи, в зависимост от случая;

Доклад от прегледа се изготвя в следните случаи:

1.1

.1

Общи положения

1

По принцип за корабите за насипни товари, които са предмет на Кодекса, инспекторът
следва да включи следното съдържание в доклада си за преглед на конструкцията на
корпуса и тръбните системи, които са от значение за прегледа.

ПРИНЦИПИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА ПРЕГЛЕДА

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

С Т Р. 1 1 4
БРОЙ 49

Действия, предприети във връзка с констатациите

конструктивния елемент;

метода на ремонт (т.е. подновяване или модификация), включително:

.2

.3

обхвата на ремонта; и

изпитванията без разрушаване.

.4

.5

.2 скици/снимки, според случая;

.1 класове стомана и размери на части на корабния набор (ако са
различни от оригиналните); и

отделението;

.1

Извършените ремонти следва да бъдат докладвани с посочване на:

БРТ:
Национален:
ITC (1969):

Собственик:
Предишен собственик:

Резюме на прегледа е приложено към настоящия документ на лист 2.

Дата
Име
Подпис
Дата

Офис
Докладът за оценка на
състоянието е проверен
от
Офис

Длъжност

Длъжност
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ВЕСТНИК

Приложени доклади и документи:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Име
Подпис

Докладът за оценка на
състоянието е попълнен
от

3
Подновителният преглед е завършен в съответствие с настоящия Кодекс на
(дата) .....................

2

1
Докладите от прегледа и документите, изброени по-долу, са прегледани от
долуподписаните и приети за задоволителни.

Вид преобразуване:

Дата на основно преобразуване:

Бележка за класификацията:

Дата на построяване:

Товароподемност
(метрични тонове)

Национално знаме:
Предишно национално знаме:

Идентификационен номер на класа/Администрацията:
Предишен идентификационен номер на
класа/Администрацията:
MМО номер:

Пристанище на регистрация:

Наименование на кораба:

Общи данни

издаван след приключване на подновителния преглед

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ДЪРЖАВЕН
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4.3
За ремонтите, които не са завършени по време на прегледа, следва да се
наложи условие за класифициране/препоръка с конкретен срок за ремонта. С цел да се
предостави точна информация на инспектора, който присъства за преглед на
ремонтите, условието за класифициране/препоръката следва да бъдат достатъчно
подробни с идентификация на всеки елемент, който подлежи на ремонт. За
идентифициране на мащабни ремонти може да се види докладът от прегледа.

4.2

4.1 Когато присъстващият инспектор е на мнение, че са необходими ремонти, всеки
елемент, който трябва да бъде ремонтиран, следва да бъде посочен в номериран
списък. Когато се извършват ремонти, подробностите за извършените ремонти следва
да бъдат докладвани, като се направи конкретна препратка към съответните елементи
в номерирания списък.

4

БРОЙ 49
С Т Р. 1 1 5

Диминуция
на
дебелината
[%]

Модел на
корозия 2

Забележки: (напр.
препратка към
приложени скици)
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Състояние на
покритието 3

Коментари

229

ЛОШО състояние с общо разрушаване на покритието над 20% или повече от
зоните или твърда кора при 10% или повече от разглежданите зони.

ЗАДОВОЛИТЕЛНО
състояние с локално разрушаване на покритието по
краищата на усилващите набори и заваръчните връзки и/или леко
ръждясване в над 20% или повече от разглежданите зони, но по-малко
от определеното за ЛОШО състояние.

ДОБРО състояние с незначителни петна ръжда.

Изброяват се всички баластни танкове и товарни трюмове.
C = Покритие NP = Без защита
Състояние на покритието съобразно следния стандарт:

Система за
предотвратяване на
корозия на
цистерните/трюмовете 2

Ако състоянието на покритието е ЛОШО, следва да се въведат разширени годишни
прегледи. Това следва да се отбележи в част 8 от съдържанието на доклада за оценка
на състоянието.

1
2
3

Бележки:

Цистерна/трюм
№1

ВЕСТНИК

Бележки:
1
Значителна корозия, т.е. 75 до 100% от допустимите нива на загуби.
2
P = Хлътване
C = Корозия като цяло
3
Следва да се отбележи всяка обшивка на дъното с интензитет на хлътване от
20% или повече, със загуби в диапазона на значителна корозия или със средна
дълбочина на хлътване от ⅓ или повече от действителната дебелина на
планката.

Разположение на
значително корозирали
цистерни/зони1 или
зони с дълбоко
хлътване3

Посочва се докладът от измерването на дебелината:

Извлечение от измерванията на дебелината

– Система за
предотвратяване
на корозия на
цистерните/трюмо
вете:
– Ремонти:
- Идентификация на пространствата/зоните
– Условие за
класифициране/изисквани
я на държавата на
знамето:
– Меморандуми:
- Допустими дефекти
- Всички точки на внимание за бъдещи
прегледи, например за съмнителни
зони
- Разширен годишен/междинен преглед поради
разрушаване на покритието
– Заключение:
- Декларация за оценка/проверка на
доклада от прегледа

- резюме на местата на измерване
- Отделен формуляр, указващ
пространствата със значителна
корозия и съответната:
- диминуция на дебелината
- модел на корозия
- Отделен формуляр, указващ:
- местоположението на покритието
- състоянието на покритието (ако е
приложимо)

- обхват (кои цистерни/трюмове)
- препратка към доклада от

- вижте началната страница
- къде и как е извършен

Система за предотвратяване на корозия на цистерните/трюмовете

ДЪРЖАВЕН

Част 9

Част 8

Част 6
Част 7

Част 5

Част 1 – Общи данни:
Част 2 – Преглед на доклада:
прегледът
Част 3 – Щателен преглед:
Част 4 – Измервания на дебелината:
измерването на дебелината

Съдържание на доклада за оценка на състоянието

С Т Р. 1 1 6
БРОЙ 49

Официален печат
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Номер на доклад: ............................................. състоящ се от ...............................
страници
Име на оператора: ..............................................
Име на инспектора: ................................. Подпис на оператора: .........................................
Подпис на инспектора: ............................
Официален печат на компанията: .....................................
Прилагане: .......................................

Наименование на компанията, извършваща измерването на дебелината:
.................................................................................................................................................
Компанията, която ще измерва дебелината, е освидетелствана от: ..................................
Номер на свидетелството: .....................................................................................................
Свидетелството е валидно от: ....................................................до ............. ………………
Място на измерване: ............................................................................................................
Първа дата на измерване: ......................................................................................................
Последна
дата
на
измерване:
...........................................................
Подновителният/междинният преглед се провеждат на: ....................................................
Детайли на измервателното оборудване: ............................................................................
Квалификация на оператора: ................................................................................................

Наименование на кораба: ........................................................................................................
MМО номер: ...........................................................................................................................
Идентификационен
номер
на
класа/Администрацията:
.........................................................
Пристанище
на
регистрация:
.................................................................................
БРТ:
........................................................................................................................
Товароподемност ....................................................................................................................
Дата
на
построяване:
............................................................................................
Организация за класификация: ..............................................................................................

ДОКЛАД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА
ОБЩИ ДАННИ

Допълнение 1

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

230

3
Допълнение 3 съдържа ръководни диаграми и бележки относно формулярите за
докладване и процедурата за измерване на дебелината.

2
За записване на измерванията на дебелината следва да се използват формуляри
TM1-DSBC, TM2-DSBC(i), TM2-DSBC(ii), TM3-DSBC, TM4-DSBC, TM5-DSBC и TM6DSBC (допълнение 2), според случая. Следва да се посочи максимално допустимата
диминуция. Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.

1
Настоящото приложение следва да се използва за записване на измерванията
на дебелината, както се изисква от част B от приложение A.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗМЕРВАНИЯ НА
ДЕБЕЛИНАТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

БРОЙ 49
С Т Р. 1 1 7

за обшивката на дъното се посочва цифрата на стрингера на
обшивката навън от планката на кила; и

за страничната външна обшивка се посочва цифрата на стрингера на
обшивката под вертикалния стрингер и буквата която е показана на
разширението на корпуса.

.2

.3

12-то напред
11-то
10-то
9-то
8-мо
7-мо
6-то
5-то
4-то
3-то
2-ро
1-во
Мидел
1-во отзад
2-ро
3-то
4-то
5-то
6-то
7-мо
8-мо
9-то
10-то
11-то
12-то
Подпис на оператора………………………….........………………
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Измерено
P
S

Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.

Наименование на кораба..................... Идентификационен номер на класа…………………….
ПОЗИЦИЯ
НА
СТРИНГЕРА

6

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

5

Диминуция S
mm
%

Измерванията следва да се извършват на предните и задните зони на всички
планки и където планките пресичат границите на баластните/товарни цистерни
следва да се записват отделни измервания за зоната на покритието по
отношение на всеки тип цистерна.

ДЪРЖАВЕН

4

Показание
отпред
Диминуция P
mm
%

Записват се само стрингерите на обшивката на палубата извън линията на
отворите.

за якостта на палубата да се посочи броят на стрингерите на
обшивката навътре от планката на подпорната греда;

.1

Измерено
P
S

3

всички въздушни и водни стрингери в зоната на дължината на товара.

.4

№
Ориг.
или дебели
буква
на
(mm)

Позицията на стрингера трябва да бъде ясно указана, както следва:

странична външна обшивка, включваща избрани въздушни и водни
стрингери извън зоната на дължината на товара; и

външните обшивки на кила, дъното и трюма в рамките на зоната на
дължината на товара;

.2

.3

цялата палубна обшивка в рамките на зоната на дължината на товара;

.1

Този доклад следва да се използва за записване на измерването на дебелината
на:
ПОЗИЦИЯ
НА
ПЛАНКАТА

2

1

Бележки към доклада TM1-DSBC:

С Т Р. 1 1 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 49

Допълнение 2

Доклад от измерването на дебелината на всички обшивки на палубата, на цялата външна обшивка на
дъното и на страничната външна обшивка (TM1-DSBC)
Доклад № ……………………

Показание
отзад
Диминуция P
mm
%

ММО номер ……………………..

Диминуция S
mm
%
Средна
диминуция
%
P
S mm

Бележки - вижте следващата страница
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БРОЙ 49

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 9

Доклад за измерването на дебелината на обшивката на корпуса и палубата при напречни сечения (едно, две или
три напречни сечения) (TM2-DSBC(i))
Наименование на кораба..................... Идентификационен номер на класа…………………….Доклад № ……………………ММО номер ……………………..
ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…
ПОЗИЦИЯ
НА
СТРИНГЕРА

№
или
буква

Макс.
Ориг.
Дебе- доп.
лина диминуция
(mm)

(mm)

ОБШИВКА НА ПАЛУБАТА И ВЕРТИКАЛНИЯ СТРИНГЕР
ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА
НОМЕР….

Диминуция
Измерено
P

Диминуция
S

P

mm

S

mm

%

%

№ или Ориг.
буква Дебелина
(mm)

Макс.
доп.
диминуция
(mm)

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…

Диминуция
Измерено
P

Диминуция
S

P

mm

S

mm

%

%

№
или
буква

Макс.
Ориг.
дебе- доп.
лина диминуция
(mm)

(mm)

Измерено

Диминуция
P

P

mm

S

%

Диминуция
S

mm

%

Планка на
подпорната
1-ви стрингер
на борда
2-ро
3-то
4-то
5-то
6-то
7-мо
8-мо
9-то
10-то
11-то
12-то
13-то
14-то
централен
вертикален
ОБЩО ГОРНА
ЧАСТ

Подпис на оператора………………………….........………………………….........………………………….....

Бележки - вижте следващата страница
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Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.
6

Трябва да се посочи точната позиция на рамката за измерването.
4

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

Горната странична зона се състои от обшивка на палубата, планка на подпорната
греда и вертикален стрингер (включително заоблени планшири).
3

5

Записват се само стрингерите на обшивката на палубата извън линията на
отворите на люковете.
2

Напречни сечения на обшивката на палубата и обшивката на
вертикалния стрингер:
Едно, две или три сечения в зоната на дължината на товара, състоящи се от
конструктивни елементи (1), (2) и (3), както е показано на диаграмата на
типичните напречни сечения (допълнение 3).
1

Бележки към доклада TM2-DSBC(i):

234

С Т Р. 1 2 0

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

Доклад за измерването на дебелината на обшивката на корпуса и палубата при напречни сечения (едно, две или
три напречни сечения) (TM2-DSBC(ii))
Наименование на кораба..................... Идентификационен номер на класа…………………….

ПОЗИЦИЯ НА
СТРИНГЕРА

№
или
буква

Ориг.
дебелина

Макс.
доп.
диминуция

(mm)

(mm)

Измерено

Диминуция
P

Диминуция
S

P

mm

mm

S

%

Доклад № ……………………

ВЪНШНА ОБШИВКА
ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА
НОМЕР….

ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…

%

№ или
буква

Макс.
Ориг.
Измерено
дебе- доп.
лина диминуция

(mm)

(mm)

P

S

Диминуция
P

Диминуция
S

mm

mm

%

ММО номер ……………………..

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…

%

№ Ориг.
дебеили
буква лина

(mm)

Макс.
доп.
диминуция

(mm)

Измерено

Диминуция
P

P

mm

S

%

Диминуция
S

mm

%

1-во долу
вертикален
стрингер
2-ро
3-то
4-то
5-то
6-то
7-мо
8-мо
9-то
10-то
11-то
12-то
13-то
14-то
15-то
16-то
17-то
18-то
19-то
20-то
кил
стрингер
ДЪНО
ОБЩО

Подпис на оператора………………………….........………

Бележки - вижте следващата страница

Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.
5

237
Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

Трябва да се посочи точната позиция на рамката за измерването.
3

4

Зоната на дъното се състои от обшивката на кила, дъното и трюма.
2

Едно, две или три сечения в зоната на дължината на товара, състоящи се от
конструктивни елементи (3), (4), (5) и (6), както е показано на диаграмата на
типичните напречни сечения в допълнение 3.

Обшивка на палубата при напречни сечения:
1

Бележки към доклада TM2-DSBC(ii):

236

БРОЙ 49

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 1

Доклад за измерването на дебелината на надлъжните елементи в напречни сечения (едно, две или три напречни
сечения) (TM3-DSBC)
Наименование на кораба..................... Идентификационен номер на класа…………………….

КОНСТРУКТИВЕН
ЕЛЕМЕНТ

Номер на

Макс.
Ориг.
дебелина доп.

елемент

Измерено

Диминуция
P

диминуция

Доклад № ……………………

ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА
НОМЕР….

ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…

Макс.
Ориг.
Диминуция
Номер на дебелина доп.
S
диминуелемент

Измерено

Диминуция
P

Диминуция
S

Номер

(mm)

P

S

mm

%

mm

%

Подпис на оператора…………………………...…………….........…………….

(mm)

(mm)

Макс.
Ориг.
дебелина доп.

Измерено

Диминуция
P

Диминуция
S

mm

mm

диминуция

на

ция

(mm)

ММО номер ……………………..

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…

елемент

P

S

mm

%

mm

%

(mm)

(mm)

P

S

%

%

Бележки - вижте следващата страница
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4
Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.
3

Трябва да се посочи точната позиция на рамката за измерването.
2

Две или три сечения в зоната на дължината на товара, състоящи се от
подходящи конструктивни елементи (10) до (25), както е показано на
диаграмите на типичните напречни сечения (допълнение 3).

Надлъжни елементи в напречни сечения:

Бележки към доклада TM3-DSBC:
1
Този доклад следва да се използва за записване на измерването на дебелината
на:

238

С Т Р. 1 2 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

Доклад за измерването на дебелината на напречните конструктивни елементи в цистерни с двойно дъно, цистерни от страната
на бункера и горни цистерни за воден баласт
(TM4-DSBC)
Наименование на кораба..................... Идентификационен номер на класа…………………….
……………………..
ОПИСАНИЕ НА ЦИСТЕРНАТА:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:
КОНСТРУКТИВЕН
ЕЛЕМЕНТ

ЕЛЕМЕНТ

Оригинална
дебелина

Макс. доп.
диминуция

(mm)

(mm)

Доклад № …………………… ММО номер
Диминуция
P

Измерено

Пор

Десен борд

mm

Диминуция
S

%

mm

%

Подпис на оператора………………………….........………………………….........…………………………... Бележки - вижте следващата страница

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.

3

4
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Насоките за зоните на измерване са посочени в допълнение 3.
2

Напречни конструктивни елементи, състоящи се от подходящи конструктивни
елементи (30) до (34), както е показано на диаграмите на типичните напречни
сечения, илюстрирани в допълнение 3.
1

Бележки към доклада TM4-DSBC:

240

БРОЙ 49

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

Доклад относно измерването на дебелината на водоплътните напречни вертикални
прегради в товарните трюмове (TM5-DSBC)
Наименование на кораба..................... Идентификационен номер на класа…………………….

Доклад № …………………… ММО номер ……………………..

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:
СТРУКТУРЕН КОМПОНЕНТ (ОБШИВКА/УСИЛВАЩ НАБОР)
Оригинална
дебелина
(mm)

Макс. доп.
диминуция
(mm)

Подпис на оператора………………………….........………………………….........……

Диминуция
P

Измерено
P

S

mm

Диминуция
S
%

mm

%

Бележки - вижте следващата страница

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.

3

4

Насоките за зоните на измерване са посочени в допълнение 3.
2

Водоплътни напречни вертикални прегради в товарните трюмове.
1

Бележки към доклада TM5-DSBC:

243
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С Т Р. 1 2 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

Доклад относно измерването на дебелината на различни конструктивни
елементи (TM6-DSBC)
Наименование на кораба..................... Идентификационен номер на класа…………………….
КОНСТРУКТИВЕН ЕЛЕМЕНТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:
ОПИСАНИЕ
Ориг.
Макс. доп.
дебелина
Диминуция
mm

mm

Доклад № ……………………

ММО номер ……………………..
СКИЦА

Измерено

P

Диминуция
P
S

mm

Диминуция
S
%

mm

Подпис на оператора………………………….........………………………….........…………………………....

%

Бележки - вижте следващата страница
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Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.
3

4
Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.

Насоките за зоните на измерване са посочени в допълнение 3.
2

1
Различни конструктивни елементи, включително структурни елементи (40), (41) и
(42), както е показано на диаграмите на типичните напречни сечения, илюстрирани в
допълнение 3.

Бележки към доклада TM6-DSBC:
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13. Надлъжни елементи на дъното
31. Вътрешна странична обшивка
- надлъжни елементи от вътрешната страна, ако има такива
Хоризонтални носещи греди в баластните танкове на крилото
14. Носеща греда на дъното
15. Надлъжни елементи на трюма
ДОКЛАД ЗА TM6-8C
ДОКЛАД ЗА TM6-DS8C
28. Комингс на люк
- Обшивка на палубата между люковете
- Люкови закрития

247

ВЕСТНИК

8. Надлъжни елементи на палубата
16. Надлъжни елементи на страничната обшивка, ако има такива
9. Хидроплани на палубата
17. Вътрешна дънна обшивка
10. Надлъжни елементи на вертикалния стрингер
18. Вътрешни дънни надлъжни елементи
11. Наклонена обшивка на горната цистерна
19. Обшивка на бункера
12. Надлъжен елемент на наклонената обшивка на горната
цистерна
20. Надлъжни елементи на бункера

ДОКЛАД ЗА TM3-DS8C

Двойна
обшивка

ДОКЛАД ЗА TM4DS8C
23. Подове на
цистерна с двойно
дъно
25. Напречни
елементи на цистерна
от страната на
бункера
34. Напречна
преградна рамка –
напречни елементи на
горната цистерна

7. Планка на кила

6. Външна обшивка
на дъното

ДЪРЖАВЕН

ДОКЛАД ЗА TM2DSBC (i) и (ii)
1. Подсилена
обшивка на палубата
2. Планка на
подпорната греда
3. Вертикален
стрингер
4. Странична външна
обшивка
5. Обшивка на трюма

Типично напречно сечение на кораб за насипни товари с двойна обшивка с
обозначение на надлъжните и напречните елементи.

ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА – ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА НА
КОРАБИ С ДВОЙНА ОБШИВКА – КОРАБИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ С
ДВОЙНА ОБШИВКА

Допълнение 3

БРОЙ 49
С Т Р. 1 2 5

36 Комингси на люкове
37 Обшивка на палубата между люковете
38 Люкови закрития
39
40

ДОКЛАД ЗА TM3‐DSBC

8 Надлъжни елементи на палубата
9 Носещи греди на палубата
10 Надлъжни елементи на вертикалния
стрингер
11 Горен стрингер на надлъжната
вертикална преграда
12 Надлъжни елементи на дъното
13 Носещи греди на дъното
14 Надлъжни елементи на трюма
15 Долен стрингер на надлъжната
вертикална преграда
16 Надлъжни елементи на страничната
обшивка
17 Обшивка (останала част) на надлъжната
вертикална преграда
18 Надлъжни елементи на надлъжните
вертикални прегради
19 Вътрешна дънна обшивка
20 Вътрешни дънни надлъжни елементи
21
22
23
24

ДОКЛАД ЗА TM4‐DSBC

25 Напречна централна цистерна на
палубата
26 Напречна централна цистерна на
дъното
27 Напречна цистерна на крилото на
палубата
28 Вертикална преграда на
страничната външна обшивка
29 Вертикална преграда на
надлъжната вертикална преграда
30 Вертикална преграда на
страничната външна обшивка
31 Подпори
32 Челна планка на напречната
преграда
33 Подове с двойно дъно
34
35

248

23 Подове на цистерна с двойно
дъно
25 Напречни елементи на цистерна
от страната на бункера
34 Напречна преградна рамка
Напречни елементи на цистерна от
страната на бункера

ДОКЛАД ЗА TM4‐DSBC

1 Подсилена обшивка на
палубата
2 Планка на подпорна
греда
3 Вертикален стрингер
4 Странична външна
обшивка
5 Обшивка на трюма
6 Външна обшивка на
дъното
7 Планка на кила

ДОКЛАД ЗА
TM2‐DSBC(i) и (ii)

28 Комингси на люкове
‐ Обшивка на палубата
между люковете
‐ Люкови закрития

ДОКЛАД ЗА TM6‐DSBC

8 Надлъжни елементи на палубата
9 Носещи греди на палубата
10 Надлъжни елементи на вертикалния
стрингер
11 Наклонена обшивка на горната
цистерна
12 Надлъжни елементи на наклонената
обшивка на горната цистерна
13 Надлъжни елементи на дъното
14 Носещи греди на дъното
15 Надлъжни елементи на трюма

ДОКЛАД ЗА TM3‐DSBC
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16 Надлъжни елементи на страничната обшивка, ако
има такива
17 Вътрешна дънна обшивка
18 Вътрешни дънни надлъжни елементи
19 Обшивка на бункера
20 Надлъжни елементи на бункера
31 Вътрешна странична обшивка
‐ Надлъжни елементи от вътрешната страна, ако има
такива
‐ Хоризонтални носещи греди в баластните танкове
на крилото

Скица на напречно сечение: диаграмата може да се използва за корабите, за които
типичните напречни сечения не са подходящи.

ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА – КОРАБ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ С
ДВОЙНА ОБШИВКА

ДЪРЖАВЕН

ДОКЛАД ЗА TM6‐DSBS

1 Подсилена обшивка на
палубата
2 Планка на подпорна греда
3 Вертикален стрингер
4 Странична външна обшивка
5 Обшивка на трюма
6 Външна обшивка на дъното
7 Планка на кила

ДОКЛАД ЗА TM2‐DSBC (i) и (ii)

Типично напречно сечение на превозвач на руда с посочване на надлъжните и
напречните елементи.

ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА – ПРЕВОЗВАЧИ НА РУДА

С Т Р. 1 2 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 49

Зона за
щателен преглед

Дебелина, която се докладва в TM4-DSBC, според случая TM5-DSBC

Цистерна с двойно

Долна опора

Горна опора

Типична напречна вертикална преграда

250

Зона C

Товарен трюм, напречна вертикална преграда

Типично напречно сечение
Зони A и D

Бункер
Страни
чна

Горна

ВЕСТНИК
251

Дебелина, която се докладва за TM5DSBC

Цистерна с двойно

Долна опора

Горна опора

Дебелина, която се докладва в TM3-DSBC, TM4-DSBC
и TM6-DSBC, според случая

Зони, които са предмет на щателен преглед и измервания на дебелината – зони (A) до
(E), както са определени в приложение 1 към част В – Дебелина, която се докладва в
TM3-DSBC, TM4-DSBC, TM5-DSBC и TM6-DSBC, според случая

ИЗМЕРВАНИЯ НА ДЕБЕЛИНАТА – КОРАБ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ С
ДВОЙНА ОБШИВКА

ДЪРЖАВЕН

Дебелина, която се докладва в TM3-DSBC

Типично напречно сечение при щателен преглед

Зони, които са предмет на щателен преглед и измервания на дебелината – зони (A),
(C), (D) и (E), както са определени в приложение 1 към част В – Дебелина, която се
докладва в TM3-DSBC, TM4-DSBC, TM5-DSBC и TM6-DSBC, според случая

ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА – ПРЕВОЗВАЧИ НА РУДА

БРОЙ 49
С Т Р. 1 2 7

Зона E

Отвор на
люк
Отвор на
люк
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Общи положения

Оценка на надлъжната якост

Изисквания за модула на напречното сечение на носещата греда на корпуса

да се изчисли действителното сечение на модули (Zact) на напречното
сечение на носещата греда на корпуса на кораба чрез прилагане на
метода за изчисляване, посочен в допълнение 1, като се използва
дебелината, измерена, обновена или подсилена, според случая, по
време на подновителния преглед за свидетелство за безопасност.

.2

.1

253

за корабите, построени на или след 1 юли 2002 г., действителният
модул (Zact) на напречното сечение на носещата греда на корпуса на

ВЕСТНИК

2.2.1 Действителният модул на напречното сечение на носещата греда на корпуса на
кораба, изчислен в съответствие с 2.1.2.2, трябва да отговаря на едно от следните
условия, според случая:

2.2

да се обновят или подсилят палубните или дънните фланци така, че
действителната площ на сечението да не е по-малка от 90% от
оригиналната площ; или

.1

2.1.2 Ако диминуцията на площта на сечението на палубния или дънния фланец
надхвърля 10% от съответната им оригинална площ (т.е. първоначалната площ на
сечение, когато корабът е бил построен), следва да се предприеме една от следните
мерки:

2.1.1 Площите на напречните сечения на фланеца на палубата (палубната обшивка и
надлъжните елементи на палубата) и фланеца на дъното (външната обшивка на
дъното и надлъжните елементи на дъното) на носещата греда на корпуса на кораба се
изчисляват, като се използва дебелината, измерена, обновена или подсилена, според
случая, по време на подновителния преглед за свидетелство за безопасност.

2.1 Изчисляване на площите на напречните сечения на фланците на носещата
греда на корпуса на палубата и дъното

При нефтени танкери с дължина 130 m и повече и възраст над 10 години надлъжната
якост на носещата греда на корпуса на кораба следва да се оценява в съответствие с
изискванията на настоящото приложение въз основа на дебелината, измерена,
обновена или подсилена, според случая, по време на подновителния преглед на
свидетелството за безопасност на конструкцията на товарни кораби или
свидетелството за безопасност на товарни кораби (подновителен преглед за
свидетелство за безопасност). Състоянието на носещата греда на корпуса за оценка на
надлъжната якост следва да се определи в съответствие с методите, посочени в
допълнение 3.

2

1.2 За да може оценяваната надлъжна якост на кораба да бъде призната за валидна,
ъгловата заварка между надлъжните вътрешни елементи и обвивките на корпуса
трябва да бъде в добро състояние, за да се запази целостта на надлъжните вътрешни
елементи с обвивки на корпуса.

1.1 Тези критерии следва да се използват за оценка на надлъжната якост на
носещата греда на корпуса, както се изисква в 8.1.2.

1

КРИТЕРИИ ЗА НАДЛЪЖНА ЯКОСТ НА НОСЕЩАТА ГРЕДА НА КОРПУСА НА
НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

ДЪРЖАВЕН

Дебелина, която се докладва за TM4-DSBC

Зона B

Обикновена напречна рамка в цистерна с двойна обшивка

Дебелина, която се докладва за TM1-DSBC

Отвор на
люк

Типични зони на палубна обшивка и конструкция на долната палуба в
линията на отворите на люковете между люковете на товарните трюмове

С Т Р. 1 2 8
БРОЙ 49

.2

Допълнение 1

Модулът на дъното е свързан с базовата линия.

255

ВЕСТНИК

9
За надлъжните носещи греди между множество люкове се използват
специални изчисления.

x и y се измерват до точката, даваща най-голямата стойност на yt.

x = разстояние от върха на непрекъснатия якостен елемент до централната
линия на кораба;

y = разстояние от неутралната ос до върха на непрекъснатия якостен елемент;

където:

8
Непрекъснатите шахти и надлъжните комингси на люковете следва да бъдат
включени в площта на надлъжно сечение, при условие че ефективно се поддържат от
надлъжни вертикални прегради или дълбоки носещи греди. След това модулът на
палубата се изчислява, като инерционният момент се раздели на следното разстояние,
при условие че то е по-голямо от разстоянието до линията на палубата отстрани:

7

6
Модулът на палубата е свързан с линията на проектна височина на палубата
отстрани.

5
Сенчестата зона се получава чрез начертаване на две допирателни линии с ъгъл
на отваряне 30°.

4
Сбор без изваждане на по-малки широчини на отваряне в едно напречно сечение
в зоната на дъното или палубата от 0,06(B -Σb) (където B = широчина на кораба, Σb =
обща широчина на големите отвори) може да се счита за еквивалентен на
горепосоченото намаление на модула на сечението.

3
По-малките отвори (люкове, отвори за намаляване на теглото, единични бразди
по спойките и т.н.) не е необходимо да бъдат изваждани, при условие че сборът от
техните широчини или широчините на сенчестата площ в едно напречно сечение не
намалява модула на сечението на палубата или дъното с повече от 3% и при условие
че височината на отворите за намаляване на теглото, дренажните отвори и единичните
бразди по надлъжните елементи или надлъжните носещи греди не надвишава 25% от
дълбочината на преградата, при бразди с максимален размер 75 mm.

2
Големите отвори, т.е. отвори с дължина над 2,5 m или широчина над 1,2 m, и
браздите, когато се прилага дъгово заваряване, винаги се изваждат от площите на
сеченията, използвани при изчисляването на модула на сечението.

1
При изчисляване на напречния модул на сечението на носещата греда на корпуса
на кораба следва да се вземе предвид площта на сечението на всички елементи с
непрекъсната надлъжна якост.

КРИТЕРИИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МОДУЛИТЕ НА СЕЧЕНИЕТО НА СРЕДНАТА ЧАСТ
НА НОСЕЩАТА ГРЕДА НА КОРПУСА

ДЪРЖАВЕН
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за кораби, построени преди 1 юли 2002 г., действителният модул (Zact)
на напречното сечение на носещата греда на корпуса на кораба,
изчислен в съответствие с изискванията на 2.1.2.2, следва да отговаря
на критериите за минимален модул на сечението за кораби в
експлоатация, изискван от Администрацията или признатата
организация за класификация, при условие че в никакъв случай Zact не
е по-малък от границата на диминуция на минималния модул на
сечението (Zmc), както е посочено в допълнение 2.

кораба, изчислен в съответствие с изискванията на параграф 2.1.2.2,
не трябва да бъде по-малък от границите на диминуция, определени
от Администрацията, като се вземат предвид препоръките, приети от
организацията; или
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Извадков метод за измерване на дебелината

Допълнителни измервания, когато надлъжната якост е недостатъчна
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3.1 Когато се установи, че едно или повече напречни сечения са недостатъчни по
отношение на изискванията за надлъжна якост, посочени в настоящото приложение,
броят на напречните сечения за измерване на дебелината следва да се увеличи така,
че да участва всяка цистерна в рамките на зоната от 0,5L мидела. Трябва да участват
пространствата в цистерните, които са частично в рамките, но се простират отвъд 0,5L
зоната.

3

2.6 Дебелината на всеки компонент се определя чрез усредняване на всички
измервания, направени по отношение на напречното сечение на всеки компонент.

2.5 При надлъжни елементи, различни от посочените в 2.4, които трябва да се
измерват във всяко напречно сечение в съответствие с изискванията на приложение 2,
всеки надлъжен елемент и носеща греда трябва да се измерват върху преградата и
челната планка, като всяка планка трябва да се измерва поне в една точка на стрингер.

2.4 В рамките на 0,1D (където D е проектната височина на борда на кораба) на
палубата и дъното на всяко напречно сечение, което се измерва в съответствие с
изискванията на приложение 2, всеки надлъжен елемент и носеща греда следва да се
измерват върху преградата и челната планка, а всяка планка следва да се измерва в
една точка между надлъжните елементи.

2.3
Измерват се най-малко две точки на всяка планка на палубата и/или на
външната планка на дъното, които трябва да бъдат измерени в рамките на товарното
помещение в съответствие с изискванията на приложение 2.

2.2 Минималният брой напречни сечения, от които трябва да се вземат проби, следва
да бъде в съответствие с приложение 2. Напречните сечения трябва да са
разположени на места, където има съмнения за най-голямо намаляване на дебелината
или такива са открити при измерванията на палубната и дънната обшивка, посочени в
2.3, като те трябва да не включват зони, които са били обновени или подсилени.

2.1 Съгласно изискванията на раздел 2.5 напречните сечения следва да бъдат
избрани така, че да могат да се извършат измервания на дебелината за възможно найголям брой различни цистерни в корозивна среда, например баластни танкове, които
имат обща равнинна граница с товарни цистерни, оборудвани с нагревателни намотки,
други баластни танкове, товарни цистерни, които е разрешено да се пълнят с морска
вода, и други товарни цистерни. Следва да се изберат баластни танкове, които имат
обща равнинна граница с товарни цистерни, оборудвани с нагревателни намотки, и
товарни цистерни, които е разрешено да се пълнят с морска вода.

2

ВЕСТНИК

3
Горният стандарт обаче може да не се прилага за кораби от необичаен тип или
конструкция, например за кораби с необичайни базови пропорции и/или разпределения
на теглото.

2
Размерите на частите на корабния набор на всички непрекъснати надлъжни
елементи на носещата греда на корпуса на кораба въз основа на изискването за
модула на сечението в 1 по-горе трябва да се поддържат в границите на 0,4L мидела.
Въпреки това в специални случаи, въз основа на вида на кораба, формата на корпуса и
условията на натоварване, размерите на частите на корабния набор могат постепенно
да бъдат намалени към крайната стойност на част 0,4L, като се има предвид желанието
да не се възпрепятства гъвкавостта при натоварвания на кораба.

k
= 0,72 за високоякостна стомана с граница на пластичност 355 N/mm и
повече.

2

k
= 0,78 за високоякостна стомана с граница на пластичност 315 N/mm и
повече

= 1,0 за мека стомана с граница на пластичност 235 N/mm и повече

k

2

= фактор на материала, напр.

Обхват на оценката на надлъжната якост

Надлъжната якост следва да се оценява в границите на 0,4L мидела по цялото
протежение на дължината на носещата греда на корпуса, която съдържа цистерни в
нея, и в рамките на 0,5L мидела за съседни цистерни, които могат да се простират над
0,4L мидела, където цистерни означава баластни танкове и товарни цистерни.

1

ИЗВАДКОВ МЕТОД ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДЕБЕЛИНАТА ЗА МЕТОДИТЕ
ЗА ОЦЕНКА НА НАДЛЪЖНАТА ЯКОСТ И РЕМОНТ

Допълнение 3

ДЪРЖАВЕН

k

= Коефициент на проектния блок при газене d, съответстващ на
лятната товарна водолиния, въз основа на L и B. Cb не трябва да бъде
по-малко от 0,6.

= най-голяма проектна широчина в метри.

B

Cb

= дължина на корабите. L е разстоянието в метри по лятната товарна
водолиния от предната страна на носа до задната страна на оста на
руля или центъра на балера на руля, ако няма ос на руля. L не трябва
да бъде по-малко от 96% и не е необходимо да бъде по-голямо от 97%
от крайната дължина на лятната товарна водолиния. При кораби с
необичайна кърма и носова част дължината L може да бъде специално
разгледана.

L

където:

Zmc = cL2B(Cb + 0,7)k (cm )

3

1
Границата на диминуция на минималния модул на сечение (Zmc) на нефтени
танкери в експлоатация се определя по следната формула:

ГРАНИЦА НА ДИМИНУЦИЯ НА МИНИМАЛНАТА НАДЛЪЖНА ЯКОСТ НА КОРАБИ
В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Допълнение 2

С Т Р. 1 3 0
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Ефективни методи за ремонт

.4

при челното заваряване и, в зависимост от широчината на ремъка,
при прорезните заварки се използват непрекъснати ъглови заварки и
заварки с пълно проникване. Прилаганите процедури за заваряване
следва да бъдат приемливи за Администрацията.

ремъците са непрекъснати по цялата дължина 0,5L мидела; и

Дефиниции
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1.2.6 Представителни цистерни са цистерните, които се очаква да отразяват
състоянието на другите цистерни от подобен тип и обслужване и с подобни системи за
предотвратяване на корозията. При избора на представителни цистерни следва да се
вземе предвид хронологията на обслужванията и ремонтите на борда и
разпознаваемите критични и/или съмнителни зони.

1.2.5 Напречно сечение е напречното сечение на корпуса, перпендикулярно на
централната линия на кораба, и включва всички надлъжни елементи като обшивка,
надлъжни елементи и греди на палубата, страните, дъното, вътрешното дъно и
надлъжните вертикални прегради.

1.2.4 Щателен преглед е преглед, при който детайлите за структурните компоненти са
в рамките на визуалния диапазон на инспектора, т.е. обикновено са на една ръка
разстояние.

1.2.3 Цялостен преглед е преглед, предназначен да даде информация за цялостното
състояние на структурата на корпуса и да определи обхвата на допълнителните
щателни прегледи.

1.2.2 Комбинираният товарен/баластен танк, ако е посочен в Кодекса, е резервоар,
който се използва за превоз на товар или баластна вода като рутинна част от
експлоатацията на кораба и се третира като баластен танк. Товарните цистерни, в
които може да се превозва воден баласт само в изключителни случаи съгласно
правило I/18.3 на MARPOL, се третират като товарни цистерни.

1.1.2 Баластният танк е цистерна, която се използва единствено за превоз на
баласт със солена вода.

1.2

1.1.4 Прегледите следва да се извършват по време на прегледите, предвидени в
правило I/10 на Конвенцията.

1.1.3 Кодексът съдържа минималния обхват на прегледите, измерванията на
дебелината и изпитванията на налягането на цистерните. Прегледът следва да бъде
разширен, когато бъдат открити съществени корозионни и/или структурни дефекти, и
да включва допълнителен щателен преглед, когато е необходимо.

1.1.2 Кодексът следва да се прилага за прегледите на конструкцията на корпуса и
тръбопроводните системи по отношение на товарните цистерни, помпените отделения,
кофердамите, тръбните тунели, празните пространства в товарното отделение и всички
баластни танкове.

ВЕСТНИК
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4.4 Съществуващата конструкция в близост до резервните зони, заедно с
монтираните ремъци и т.н. трябва да може да издържа на приложените натоварвания,
като се вземат предвид устойчивостта на деформиране и състоянието на заварките
между надлъжните елементи и обшивката на корпуса.

5

на
от

подравняването и
ремъците,
е
в
Администрацията;

.3

Приложение

1.1

1.1.1 Кодексът се прилага за самоходни нефтени танкери с брутен тонаж, равен или
по-голям от 500 бруто тона, различни от двукорпусни нефтени танкери, както е
определено в 1.2.1 от част А на приложение В.

Общи положения

1

КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ
ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ, РАЗЛИЧНИ
ОТ НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ С ДВОЕН КОРПУС

Част B

ДЪРЖАВЕН

подреждането, включително затягането
съответствие
със
стандарт,
признат

диминуцията на дебелината на обшивката на палубата или дъното,
която ще бъде подсилена, не трябва да попада в диапазона на
значителна корозия (75% от допустимата диминуция, свързана с
обшивката на палубата);

за възстановяване и/или увеличаване на надлъжната якост;

.2

.1

4.3
Алтернативните методи за ремонт, включващи монтиране на ремъци или
модификация на конструктивни елементи, следва да бъдат обект на специално
внимание. При монтирането на ремъци то следва да бъде ограничено до следните
условия:

4.2
Минималната непрекъсната дължина на обновен или подсилен конструктивен
елемент следва да бъде не по-малка от два пъти разстоянието между основните
елементи. Освен това диминуцията на дебелината на челната връзка на всеки
съединяващ елемент, намиращ се отпред и отзад на заменения елемент (планки,
усилващи набори, прегради и фланци и т.н.) не трябва да попада в диапазона на
значителна корозия (75% от допустимата диминуция, свързано с всеки отделен
елемент). Когато разликите в дебелината на челната връзка надвишават 15% от пониската дебелина, следва да се предвиди преходен конус.

4.1 Степента на обновяване или подсилване, извършени в съответствие с
настоящото приложение, следва да бъде в съответствие с точка 4.2.

4

3.2
Допълнителни измервания на дебелината следва да се извършват и на едно
напречно сечение пред и едно след всяка ремонтирана зона, доколкото е необходимо,
за да се гарантира, че зоните, граничещи с ремонтирания участък, също отговарят на
изискванията на Кодекса.
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състояние с локално разрушаване на покритието по
краищата на усилващите набори и заваръчните връзки
и/или леко ръждясване в над 20% или повече от
разглежданите зони, но по-малко от определеното за
ЛОШО състояние;

състояние с общо разрушаване на покритието над
20% или повече от зоните или твърда кора при 10%
или повече от разглежданите зони.

ЗАДОВОЛИТЕЛНО

ЛОШО

Инспектори

Измервания на дебелината и щателни прегледи

2.1.4 Всички товарни цистерни, баластни танкове и всякакви други цистерни в рамките
261
260

2.1.3 В допълнение към изискванията на годишния преглед, прегледът следва да
включва изпитвания и проверки в достатъчна степен, за да се гарантира, че корпусът и
свързаните с него тръбопроводи, както се изисква в 2.1.5, са в задоволително
състояние и са годни за предвиденото предназначение за новия период на валидност
на свидетелството за безопасност на конструкцията на товарни кораби, при условие че
се извършват надлежна поддръжка и експлоатация и се провеждат периодични
прегледи на определените дати.

ВЕСТНИК

1.3.1 Всякакви щети, свързани със загуби над допустимите граници (включително
деформиране, вдлъбнатини, отслояване или счупване), или обширни зони на загуби
над допустимите граници, които засягат или, по мнението на Администрацията, ще
засегнат структурата, водонепроницаемостта или устойчивостта на атмосферни
влияния на кораба, следва да бъдат незабавно и щателно поправени. Зоните, които
трябва да бъдат разгледани, включват:

Ремонти

2.1.2 В рамките на подготовката за подготвителен преглед следва да бъде съставена
програмата за преглед преди подновителния преглед. Измерването на дебелината не
следва да се извършва преди четвъртия годишен преглед.

1.2.15 Специално разгледани (във връзка с щателни прегледи и измервания на
дебелината) означава, че се извършват достатъчно щателни проверки и измервания на
дебелината, за да се потвърди действителното средно състояние на конструкцията под
покритието.

1.3

2.1.1 Подновителният преглед може да започне при четвъртия годишен преглед и да
бъде осъществен през следващата година с оглед завършването му до датата на
петата годишнина.

1.2.14
Бързият и щателен ремонт е постоянен ремонт, завършен по време на
прегледа по удовлетворителен за инспектора начин, като по този начин се премахва
необходимостта от налагане на свързано условие за класифициране или препоръка.

Общи положения

2.1

Подновителен преглед

1.2.13 Междинният преглед е преглед, провеждан по време на втория или третия
годишен преглед.

2

При всеки вид преглед, т.е. подновителни, междинни, годишни или други прегледи с
обхвата на предходните, измерванията на дебелината на конструкции в зони, където се
изискват щателни прегледи, се извършват едновременно с щателните прегледи.

1.5

При танкери с товароподемност 20 000 тона и повече двама инспектори съвместно
извършват първия планиран подновителен преглед, след като танкерът премине 10годишна възраст (т.е. трети подновителен преглед), както и всички последващи
подновителни прегледи и междинни прегледи. Ако прегледите се извършват от
призната организация, инспекторите следва да бъдат наети изключително от такива
признати организации.

1.4

1.3.2 Освен това, когато прегледът доведе до установяване на корозия или структурни
дефекти, които по мнението на Администрацията ще нарушат годността на кораба за
продължителна експлоатация, следва да се предприемат коригиращи мерки, преди
експлоатацията на кораба да продължи.

Когато липсват подходящи съоръжения за ремонт, Администрацията може да разреши
на кораба да се придвижи директно до съоръжение за ремонт. Може да е необходимо
разтоварване на товара и/или временни ремонти за планираното пътуване.

ДЪРЖАВЕН

1.2.12
Товарна зона е тази част от кораба, която съдържа товарни цистерни,
отстойни танкове и помпени отделения за товари/баласт, кофердами, баластни танкове
и празни пространства в близост до товарните цистерни, както и палубни пространства
по цялата дължина и ширина на частта от кораба над горепосочените пространства.

1.2.11
Критични структурни зони са местата, за които с изчисления е
определено, че е необходимо наблюдение, или на базата на историята на обслужване
на кораба или от подобни кораби или кораби от същия клас е определено, че са
податливи на напукване, деформиране или корозия, които могат да нарушат
структурната цялост на кораба.

състояние с незначителни петна ръжда;

ДОБРО

1.2.10 Състоянието на покритието се определя по следния начин:

.5 люкови закрития и комингси на люкове, когато са монтирани на
комбинирани носачи.

водоплътни или нефтонепроницаеми вертикални прегради; и

долна конструкция и долна обшивка;

.3
.4

палубна конструкция и палубна обшивка;

.2

1.2.8 Значителна корозия е такава степен на корозия, че оценката на модела на
корозия показва загуба над 75% от допустимото, но в приемливи граници.

1.2.9 Системата за предотвратяване на корозията обикновено се счита за пълно
твърдо защитно покритие. Твърдото защитно покритие обикновено трябва да бъде
епоксидно или еквивалентно покритие. Други системи за покрития, които не са нито
меки, нито полутвърди, могат да се считат за приемливи като алтернативи, при условие
че са нанесени и поддържани в съответствие със спецификациите на производителя.

.1 страничните рамки на корпуса, техните крайни приспособления или
прилежащата външна обшивка;

1.2.7 Съмнителни зони са местата, показващи значителна корозия и/или считани от
инспектора за податливи на бързи загуби.
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Система за предотвратяване на корозия на цистерните

Долните части на товарните и баластни танкове се считат за
частите под водолинията с лек баласт.
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Обхват на цялостните и щателните прегледи

при цистерни, които имат конструкции с намалени размери на части на
корабния набор заедно със система за предотвратяване на корозия,
одобрена от Администрацията.

.2

Обхват на измерванията на дебелината
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2.5.4 За зоните в цистерни, където се установи, че твърдите защитни покрития са в
ДОБРО състояние, както е определено в 1.2.10, обхватът на измерванията на
дебелината съгласно приложение 1 може да бъде специално разгледан от
Администрацията.

2.5.3 Инспекторът може допълнително да разшири обхвата на измерванията на
дебелината, ако счете това за необходимо.

2.5.2 Разпоредбите за разширени измервания в зоните със значителна корозия са
дадени в приложение 4 и могат да бъдат допълнително уточнени в програмата за
преглед, както се изисква в 5.1. Тези разширени измервания на дебелината следва да
се извършат, преди прегледът да бъде признат за завършен. Извършва се измерване
на дебелината в съмнителни зони, идентифицирани при предишни прегледи.

2.5.1 Минималните изисквания за измерванията на дебелината при подновителен
преглед са дадени в приложение 2.

2.5

2.4.4 За зоните в цистерни, където се установи, че твърдите защитни покрития са в
ДОБРО състояние, както е определено в 1.2.10, обхватът на щателните прегледи
съгласно приложение 1 може да бъде специално разгледан от Администрацията.

по-специално цистерни с конструктивни съоръжения или детайли,
които са претърпели дефекти при подобни цистерни или на подобни
кораби според наличната информация; и

.1

2.4.3 Инспекторът може да разшири обхвата на щателния преглед, ако счете това за
необходимо, като вземе предвид поддръжката на преглежданите цистерни,
състоянието на системата за предотвратяване на корозия, както и в следните случаи:

2.4.2 Минималните изисквания за щателни прегледи в рамките на подновителния
преглед са дадени в приложение 1.

2.4.1 По време на подновителния преглед следва да се извърши цялостен преглед на
всички цистерни и пространства. Съмнителните зони, идентифицирани при предишни
прегледи, следва да бъдат проверени.

2.4

Измерването на дебелината трябва да се извършва според нуждите на
инспектора.

ВЕСТНИК

Когато е предвидено, следва да се провери състоянието на системата за
предотвратяване на корозия на товарните цистерни. Баластните танкове се проверяват
през годишни интервали, когато:

2.3

Забележка:

2.2.4 Цялостните и щателните прегледи и измерванията на дебелината, според случая,
на долните части на товарните цистерни и баластните танкове следва да се извършват
в съответствие с приложимите изисквания за подновителни прегледи, ако вече не са
извършени.

2.2.3 Ако прегледът в сух док не бъде завършен заедно с подновителния преглед или
ако максималният интервал от 36 месеца, посочен в 2.2.1, не бъде спазен,
свидетелството за безопасност на конструкцията на товарния кораб престава да бъде
валидно до приключване на прегледа в сух док.

в цистерната е открита значителна корозия; или

.3

се установи, че твърдото защитно покритие не е в ДОБРО състояние и
че твърдото защитно покритие не е ремонтирано по начин,
удовлетворяващ инспектора.

е нанесено меко или полутвърдо покритие; или

.2

.4

от момента на построяване не е нанесено твърдо защитно покритие;
или

.1

ДЪРЖАВЕН

2.2.2 За кораби на 15 и повече години следва да се извършва проверка на външната
страна на дъното на кораба, когато корабът е в сух док. За кораби на възраст под 15
години могат да се извършват алтернативни проверки на дъното на кораба, които не са
проведени във връзка с подновителния преглед, докато корабът е във водата.
Проверката на кораба във водата следва да се извършва само когато условията са
задоволителни и е налице подходящо оборудване и подходящо квалифициран
персонал.

2.2.1 Прегледът в сух док следва да бъде част от подновителния преглед. Трябва да
има най-малко две проверки на външната част на дъното на кораба по време на
петгодишния период на свидетелството за безопасна конструкция на товарни кораби.
Във всички случаи максималният интервал между проверките на дъното не трябва да
надвишава 36 месеца.

2.2 Преглед в сух док

2.1.6 Обхватът на прегледа на комбинираните цистерни за баласт/товар следва да се
оценява въз основа на данните за историята на баласта и обхвата на предоставената
система за предотвратяване на корозията.

2.1.5 Товарните тръбопроводи на палубата, включително тръбите за измиване на
суров нефт, както и тръбопроводите за товари и баласт в горепосочените цистерни и
помещения, следва да се проверяват и изпитват оперативно при работно налягане, за
да се убеди инспекторът и да се гарантира, че плътността и състоянието остават
задоволителни. Специално внимание следва да се обърне на всички баластни
тръбопроводи в товарните цистерни и всички товарни тръбопроводи в баластните
цистерни и празните пространства, като трябва да бъде потърсен съвет от
инспекторите при всички случаи, когато тези тръбопроводи, включително клапани и
фитинги, са отворени по време на периодите на ремонт и могат да бъдат проверени
отвътре.

на товарните зони, които образуват корпусни конструкции, помпените отделения,
тръбните тунели, кофердамите и празните пространства, граничещи с товарните
цистерни, палубите и външния корпус, следва да бъдат прегледани, като този преглед
бъде допълнен с измерване на дебелината и изпитване, както се изисква в 2.5 и 2.6, за
да се гарантира, че конструктивната цялост остава ефективна. Целта на прегледа е да
се открие значителна корозия, значителна деформация, счупвания, повреди или други
структурни щети, които могат да са налице.

БРОЙ 49
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Обхват на изпитването на налягането в цистерните

Общи положения

Годишен преглед

Преглед на корпуса

3.4
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Проверка на товарните помпени отделения и тръбните тунели, ако има

последващи

годишни

265

е нанесено меко или полутвърдо покритие; или

при

от момента на построяване не е нанесено твърдо защитно покритие; или

проверяват

.2

се
.1

4.2.3 Баластните танкове
интервали, когато:

ВЕСТНИК

3.3.4 Проверка на тръбопроводните системи за товари, измиване на суров нефт,
бункери и вентилационни отвори, включително вентилационни мачти и колектори.

3.3.3 Проверка на екраните срещу пламък на вентилационните
отвори на всички цистерни на бункера.

4.2.2 Всички баластни танкове следва да бъдат проверени. Когато Администрацията
счете за необходимо, следва да се извършат измерване на дебелината и изпитване, за
да се гарантира, че структурната цялост остава ефективна.

Нефтени танкери на възраст от 5 до 10 години

3.3.2 Проверка на клапаните за налягане/вакуум в товарните цистерни и
на екраните срещу пламък.

4.2

4.1.4 Едновременното признаване на междинния преглед и подновителния преглед за
прегледи и измерванията на дебелината на помещенията не е приемливо.

4.1.3 При открити палуби следва да се извърши проверка, доколкото е приложимо, на
системите за товари, измиване на суров нефт, бункери, баласта, парата и
вентилацията, както и на вентилационните мачти и колектори. Ако при проверката има
някакво съмнение относно състоянието на тръбопроводите, може да е необходимо
тръбопроводите да бъдат подложен на изпитване на налягането, измерване на
дебелината или и двете.

4.1.2 Обхватът на прегледите на товарните и баластните танкове в зависимост от
възрастта на кораба е посочен в 4.2, 4.3 и 4.4.

4.2.1 Прилагат се изискванията на 4.1.3.

Проверка на откритите палуби

Общи положения

Междинен преглед

4.1.1 Елементите, които са в допълнение към изискванията на годишния преглед,
могат да бъдат прегледани при втория или при третия годишен преглед, или между
тези прегледи.

4.1

4

3.5.2 Когато се установи значителна корозия, както е определено в 1.2.8, обхватът на
измерванията на дебелината следва да бъде увеличен в съответствие с изискванията
на приложение 4. Тези разширени измервания на дебелината следва да се извършат,
преди прегледът да бъде признат за завършен. Съмнителните зони, идентифицирани
при предишни прегледи, следва да бъдат проверени. В зоните със значителна
корозия, идентифицирани при предишни прегледи, следва да се извършат измервания
на дебелината.

3.3.1 Проверка на отворите на товарните цистерни, включително уплътненията,
капаците, комингсите и екраните срещу пламък.

3.3

3.2.2 Следва да се извърши преглед на водоплътните отвори, доколкото е
възможно.

3.2.1 Следва да се направи преглед на обшивката на корпуса и на приспособленията
за затваряне.

3.2

Проверка на баластните танкове

3.5.1 Проверката на баластните танкове следва да се извърши, когато е необходимо,
предвид резултатите от подновителния и междинния преглед. Когато Администрацията
счете за необходимо или когато се установи значителна корозия, трябва да се
извършат измервания на дебелината.

3.5

3.4.2 Проверка на състоянието на всички тръбопроводни системи и тръбни тунели.

3.4.1 Проверка на всички вертикални прегради на помпените отделения за признаци на
изтичане на нефт или счупвания, и по-специално на механизмите за запечатване на
всички отвори на вертикалните прегради на помпените отделения.

такива

ДЪРЖАВЕН

Годишният преглед се състои от проверка с цел да се гарантира, доколкото е
възможно, че корпусът и тръбопроводите се поддържат в задоволително състояние,
като следва да се вземат предвид хронологията на обслужване, състоянието и обхвата
на системата за предотвратяване на корозия на баластните танкове и зоните, посочени
в досието на доклада от прегледа.

3.1

3

2.6.4 Границите на товарните цистерни следва да се изпитват до най-високата точка,
до която ще достигне течността при експлоатационни условия.

2.6.3 Границите на баластните танкове следва да се изпитват с напор на течност към
върха на въздухопроводите.

2.6.2 Инспекторът може да разшири обхвата на изпитването на налягането в
цистерните, ако счете това за необходимо.

2.6.1 Минималните изисквания за изпитване на налягането в цистерните при
подновителния преглед са дадени в приложение 3.

2.6

2.5.6 В случаите, когато се измерват две или три сечения, поне едно включва баластен
танк в рамките на 0,5L мидела. При нефтени танкери с дължина 130 m и повече (както
е определено в действащата Международна конвенция за товарните водолинии) и
възраст над 10 години за оценка на надлъжната якост на кораба, както се изисква в
8,1.2, методът за вземане на проби за измерване на дебелината е даден в
приложение 12.

2.5.5 Следва да се изберат напречни сечения, при които се предполага, че ще
настъпят най-големи редукции или които се откриват от измерванията на обшивката на
палубата.

С Т Р. 1 3 4
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се установи, че твърдото защитно покритие не е в ДОБРО състояние и
че твърдото защитно покритие не е ремонтирано по начин,
удовлетворяващ инспектора.

в цистерните е открита значителна корозия; или

Нефтени танкери на възраст от 10 до 15 години

Нефтени танкери на възраст над 15 години

Програма за преглед

Подготовка за преглед

Долните части на товарните и баластни танкове се считат за частите
под водолинията с лек баласт.

подновителния преглед и

междинния преглед за нефтени танкери на възраст над 10 години.

.2
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информация относно съответното ниво на техническо обслужване по
време на експлоатация, включително доклади от проверки на
държавния пристанищен контрол, съдържащи недостатъци, свързани с
корпуса, несъответствия в системата за управление на безопасността,
свързани с техническото обслужване на корпуса, включително
съответните коригиращи действия; и

.12

267

проверки на персонала на собственика през последните три години по
отношение на влошаване на конструкцията като цяло, течове в
границите на цистерните и тръбопроводите и състояние на покритието
и системата за защита от корозия (включително аноди), ако има
такива. Указанията за докладване са дадени в приложение 5;

детайли за инсталацията за инертен газ и процедурите за почистване
на цистерните;

.8

.11

история на товарите и баластите за последните 3 години, включително
превоз на товари при условия на отопляване;

.7

описание и история на покритието и системата за защита от корозия
(включително
аноди
и
предишни
класови
обозначения), ако има такива;

съответните предишни доклади от прегледи и проверки от признатата
организация и от собственика;

.6

.10

съответната предишна история на повредите и ремонтите;

.5

информация и други релевантни данни относно преустройството или
изменението на товарните и баластните танкове на кораба от момента
на построяването му;

доклад за оценка на състоянието съгласно приложение 9;

.4

.9

основни структурни планове на товарните и баластните танкове
(чертежи на размерите на частите на корабния набор), включително
информация относно използването на високоякостни стомани;

.3

ВЕСТНИК

.1

5.1.1 Собственикът, в сътрудничество с Администрацията или организация, призната
от Администрацията, следва да разработи конкретна програма за преглед преди
началото на която и да е част от:

5.1

5

Забележка:

4.4.3 При прилагане на 4.4.1 прегледът в сух док следва да бъде част от междинния
преглед. Цялостните и щателните прегледи и измерванията на дебелината, според
случая, на долните части на товарните цистерни и водните баластни танкове следва да
се извършват в съответствие с приложимите изисквания за междинни прегледи, ако
вече не са извършени.

документация на борда, както е описано в 6.2 и 6.3;

състояние на прегледа и основна информация за кораба;

.2

.1

5.1.2 При разработването на програмата за преглед следва да се съберат и проучат
следните документи с оглед на избора на цистерните, зоните и структурните елементи,
които ще бъдат проверени:

5.1.1.1 Преди разработването на програмата за преглед собственикът следва да
попълни въпросника за планиране на преглед въз основа на информацията, посочена в
приложение 6В, и да го предаде на Администрацията.

Програмата за преглед при междинния преглед може да се състои от програмата за
преглед при предишния подновителен преглед, допълнена от доклада за оценка на
състоянието на този подновителен преглед и по-късно от съответните доклади от
прегледа. Програмата за преглед следва да бъде изготвена, като се вземат предвид
всички изменения на изискванията за преглед, приложени след последния проведен
подновителен преглед. Програмата за преглед следва да бъде в писмена форма на
базата на информацията в приложение 6А. Прегледът не трябва да започва, докато не
бъде одобрена програмата за преглед.

ДЪРЖАВЕН

4.4.2 При прилагане на 4.4.1 междинният преглед може да започне при втория годишен
преглед и да бъде осъществен през следващата година с оглед завършване на третия
годишен преглед, вместо да се прилага 2.1.1.

4.4.1 Изискванията на междинния преглед следва да бъдат в същия обхват, както при
предишния подновителен преглед, както се изисква в 2 и 5.1. Изпитванията под
налягане на товарните и баластните танкове обаче и изискванията за оценка на
надлъжната якост на носещата греда на корпуса, както се изисква в 8.1.2, не се
изискват, освен ако Администрацията не сметне това за необходимо.

4.4

4.3.3 При прилагане на 4.3.1 може да се обмисли преглед под вода, вместо да се
прилагат изискванията на 2.2.

4.3.2 При прилагане на 4.3.1 междинният преглед може да започне при втория годишен
преглед и да бъде осъществен през следващата година с оглед завършване на третия
годишен преглед, вместо да се прилага 2.1.1.

4.3.1 Изискванията на междинния преглед следва да бъдат в същия обхват, както при
предишния подновителен преглед, както се изисква в 2 и 5.1. Изпитванията под
налягане на товарните и баластните танкове обаче и изискванията за оценка на
надлъжната якост на носещата греда на корпуса, както се изисква в 8.1.2, не се
изискват, освен ако Администрацията не сметне това за необходимо.

4.3

4.2.4 В допълнение към горепосочените изисквания следва да бъдат проверени и
съмнителните зони, идентифицирани при предишни прегледи.

.4

.3
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всякаква друга информация, която ще помогне за идентифициране на
съмнителните зони и критичните структурни зони.

основни структурни планове на товарните и баластните танкове (чертежи
на размерите на частите на корабния набор), включително
информация относно използването на високоякостни стомани;

план на цистерните;

списък на цистерните с информация за тяхната употреба, системата за
предотвратяване на корозия и състоянието на покритието;

условия за преглед (напр. информация относно почистването на
цистерните, изпускането на газ, вентилацията, осветлението и т.н.);

разпоредби и методи за достъп до структурите;

оборудване за прегледи;

идентификация на цистерните и зоните за щателен преглед (вижте 2.4);

определяне на зоните и участъците за измерване на дебелината (вижте
2.5);

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

Условия за преглед
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Достъп до структури

трайно скеле и проходи през структурите;
временно скеле и проходи през структурите;

.1
.2
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5.3.2 За щателни прегледи следва да се осигури едно или повече от следните
приемливи за инспектора средства за достъп:

5.3.1 За цялостните прегледи следва да се осигурят средства, които да позволят на
инспектора да огледа структурата по безопасен и практичен начин.

5.3

5.2.7 Между преглеждащите лица в цистерната или помещението, което се проверява,
отговорния офицер на палубата и, според случая, навигационния мостик следва да се
установи система за комуникация. Механизмите за комуникация се поддържат по
време на целия преглед.

5.2.6 Инспекторът следва винаги да бъде придружен от поне едно отговорно лице,
определено от собственика, което притежава опит в проверките на цистерни и
затворени пространства.
Освен това при отвора на люка на цистерната или
пространството, което се проверява, трябва да се разположи резервен екип от наймалко две опитни лица. Резервният екип трябва непрекъснато да наблюдава работата
в цистерната или пространството и да поддържа животоспасяващото и евакуационно
оборудване в готовност за употреба.

ВЕСТНИК

5.2.1.1 За да се даде възможност на присъстващите инспектори да извършват
прегледа, следва да се съгласуват механизми за подходящ и безопасен достъп между
собственика и Администрацията.

5.2.1 Собственикът следва да осигури необходимите съоръжения за безопасно
провеждане на прегледа.

5.2

5.1.5 Насоките за техническа оценка могат да се използват и във връзка с планирането
на разширени прегледи на танкери, съдържащи се в приложение 11. Настоящите
насоки са с препоръчителен характер и могат да се използват по преценка на
Администрацията, когато това бъде счетено за необходимо и целесъобразно, при
подготовката на необходимата програма за преглед.

5.1.4 Администрацията уведомява собственика за максимално допустимите нива на
диминуция на корозията, приложими за кораба.

.13 критични структурни зони и съмнителни зони, когато е приложимо.

.12 претърпени щети, свързани с въпросния кораб; и

.11 идентификация на компанията, която ще измерва дебелината;

5.2.5 Когато са нанесени меки или полутвърди покрития, следва да се осигури
безопасен достъп на инспектора за проверка на ефективността на покритието и за
извършване на оценка на условията на вътрешните структури, които могат да включват
отстраняване на петната от покритието. Когато не може да се осигури безопасен
достъп, мекото или полутвърдото покритие трябва да бъде отстранено.

5.2.4 Трябва да се осигури достатъчно осветление, за да бъдат видими корозия,
деформация, счупвания, повреди или други структурни повреди, както и състоянието
на покритието.

5.2.3 При подготовката за прегледи и измервания на дебелината и за да се даде
възможност за щателен преглед, всички помещения следва да бъдат почистени,
включително отстраняване от повърхностите на цялата натрупала се корозионна кора.
Помещенията трябва да бъдат достатъчно чисти и без вода, кора, мръсотия, остатъци
от нефт и т.н., за да бъдат видими корозия, деформация, счупвания, повреди или други
структурни повреди, както и състоянието на покритието. Въпреки това зоните от
структурата, чието обновяване вече е било решено от собственика, трябва да бъдат
почистени и корозионната кора отстранена само до степента, необходима за
определяне на границите на зоните, които ще бъдат обновени.

5.2.2 Цистерните и пространствата следва да бъдат безопасни за достъп. Цистерните
и пространствата не трябва да съдържат газ и трябва да бъдат с подходяща
вентилация. Преди влизане в цистерна, празно или затворено пространство следва да
се провери дали в атмосферата в това пространство няма опасни газове и дали има
достатъчно кислород.

5.2.1.3 В случаите, когато участващите инспектори преценят, че разпоредбите за
безопасност и необходимият достъп не са адекватни, прегледът на съответните
пространства не следва да се извършва.

5.2.1.2 Подробности за начините за достъп следва да се предоставят във въпросника
за планиране на прегледа.

ДЪРЖАВЕН

.10 идентификация на цистерните за изпитването на цистерни (вижте 2.6);

основна информация и данни за кораба;

.1

5.1.3 Представената програма за преглед следва да отчита и да отговаря най-малко на
изискванията на 2.6 и приложения 1, 2 и 3 съответно за щателен преглед, измерване на
дебелината и изпитване на цистерните, както и да включва съответната информация,
включваща най-малко:

.13
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преносими стълби; и/или

други еквивалентни средства.

.5

.6

Оборудване за преглед

лодки или салове;

.4

ултразвуково оборудване;

оборудване за магнитни частици;

проникващ оцветител; и/или

други еквивалентни средства.

.2

.3

.4

.5

Прегледи в открито море или на котва
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ако цистерните (или помещенията) са свързани с обща вентилационна
система или система за инертен газ, цистерната, в която ще се
използва лодката или салът, следва да бъде изолирана, за да се
предотврати пренос на газ от други цистерни (или помещения).

.7

.2

.1

.1
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достъп директно от палубата чрез вертикална стълба с малка
платформа, монтирана приблизително на 2 m под палубата; и

ако във всеки отсек са осигурени постоянни средства за достъп, които
позволяват безопасно влизане и излизане. Това означава:

когато покритието на конструкцията под палубата е в ДОБРО
състояние и няма доказателства за загуби; или

5.5.6 Ако дълбочината на преградите е по-голяма от 1,5 m, салове или лодки могат да
бъдат допускани само:

5.5.5 Само салове или лодки могат да бъдат допускани за проверка на зони под
палубата на цистерни или помещения, ако дълбочината на преградите е 1,5 m или помалка.

в нито един момент не трябва да се допуска нивото на водата да бъде
в рамките на 1 m от най-дълбоката лицева страна на преградата под
палубата, така че преглеждащите лица да имат достъп до прекия
авариен маршрут до люка на цистерната. Запълването до нива над
напречните елементи на палубата следва да се има предвид само ако
в проучвания отсек е монтиран и отворен люк за достъп до палубата,
така че през цялото време преглеждащите лица да имат достъп до
аварийния маршрут. Могат да бъдат разгледани и други ефективни
аварийни изходи към палубата; и

.6

ВЕСТНИК

5.5.4 Когато се използват салове или лодки за щателни прегледи следва да се спазват
следните условия:

5.5.3 Прегледите на цистерни с помощта на лодки или салове могат да се извършват
само със съгласието на инспектора, който следва да вземе предвид осигурените мерки
за безопасност, включително прогнозиране на метеорологичните условия и реакция на
кораба при предвидими условия и при условие че очакваното покачване на водата в
цистерната не надвишава 0,25 m.

5.5.2 Следва да се установи система за комуникация между преглеждащите лица в
цистерната и отговорния офицер на палубата. Тази система следва да включва и
персонала, който отговаря за работата с баластната помпа, ако се използват лодки или
салове.

5.5.1 Прегледите в открито море или на котва могат да бъдат приети, при условие че
инспекторът получи необходимата помощ от персонала на борда.
Необходимите
предпазни мерки и процедури за извършване на прегледа трябва да бъдат в
съответствие с 5.1, 5.2, 5.3 и 5.4.

5.5

5.4.5 По време на прегледа следва да се осигури и използва подходящо защитно
облекло (напр. каска, ръкавици, предпазни обувки и др.).

цистерната или помещението трябва да съдържат само чиста баластна
вода. Дори тънка ивица от нефт върху водата не е приемлива;

повърхността на водата в цистерната трябва да е спокойна (при всички
предвидими условия очакваното покачване на водата в цистерната не
трябва да надвишава 0,25 m) и нивото на водата да е неподвижно. В
никакъв случай нивото на водата не трябва да се повишава, докато се
използват корабът или салът;

.4

.5

на разположение на всички участници следва да има подходящи
спасителни жилетки;

лодката или салът следва да бъдат завързани за стълбата за достъп и
още едно лице следва да бъде разположено в долната част на
стълбата за достъп с ясна видимост към лодката или сала;

трябва да се използват надуваеми салове или плавателни съдове със
задоволителна остатъчна плаваeмост и устойчивост, дори ако една от
камерите е разрушена;

.3

.2

.1

ДЪРЖАВЕН

5.4.4 Следва да се осигури подходящо и безопасно осветление за безопасното и
ефикасно провеждане на прегледа.

5.4.3 По време на прегледа следва да бъдат налични детектор за експлозивна
атмосфера, апарат за измерване на кислорода, дихателен апарат, спасителни въжета,
колани с въже и кука и свирки, както и инструкции и насоки за тяхното използване.
Следва да се осигури контролен списък за безопасност.

радиографско оборудване;

.1

5.4.2 Инспекторът може да изиска една или повече от следните процедури за
откриване на счупвания, ако счете това за необходимо:

5.4.1 Измерването на дебелината обикновено се извършва с помощта на ултразвуково
изпитвателно оборудване. Точността на оборудването трябва да бъде демонстрирана
на инспектора съгласно изискванията.

5.4

асансьори и подвижни платформи;

.3
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Фигура 1

достъп до палубата от надлъжна трайна платформа със
стълби до палубата във всеки край на цистерната.
Платформата, по цялата дължина на цистерната, трябва да
бъде разположена на нивото на или над максималното ниво на
водата, необходимо за достигане със сал на структурата под
палубата. За тази цел се приема, че незапълненото
пространство, съответстващо на максималното ниво на
водата, не трябва да е повече от 3 m от палубната планка,
измерено в средата на напречните елементи на палубата и в
средната дължина на цистерните (вижте фигура 1).

Среща за планиране на прегледа

обхват на щателния преглед и измерването на дебелината, като се

критерии за приемане (вижте списъка с минимални дебелини);

.4

.5

обхват на измерванията на дебелината;
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мерки и механизми за измерване на дебелината (т.е. достъп,
почистване/премахване на корозионната кора, осветление,
вентилация, лична безопасност);

.2

Досие на доклада от прегледа

доклад за оценка на състоянието (приложение 9); и
доклади от измерванията на дебелината (приложение 10).

.2
.3

Съпътстващи документи

степен на използване на инсталацията за инертен газ и процедури за
почистване на цистерните;

.4

проверки от персонала на кораба по отношение на:

история на товари и баласти;

.3

.5

история на предишни ремонти;

следната

.2

разположение

основни структурни планове на товарните и баластните танкове;

на
.1

На борда следва да има
допълнителна документация:

6.3
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6.2.2 Досието на доклада от прегледа следва да бъде достъпно и в офисите на
собственика и Администрацията, или в офиса на организацията, призната от
Администрацията.

доклади от структурните прегледи (приложение 8);

.1

6.2.1 Документацията на борда следва да включва досие на доклада от прегледа,
състоящо се от:

6.2

6.1.2 Документацията следва да се съхранява на борда за срока на експлоатация на
кораба.

ВЕСТНИК

.3

разписание на кораба (т.е. пътуване, маневри за скачване и
разкачване, паралелни периоди, товарни и баластни операции и т.н.);

.1

5.6.3 Следва примерен списък на въпросите, които следва да бъдат разгледани на
срещата:

5.6.2 Преди започването на която и да е част от подновителния и междинния преглед
следва да се проведе среща за планиране на прегледа между участващия инспектор,
присъстващия представител на собственика, оператора от компанията, която ще
измерва дебелината (според случая), и капитана на кораба или подходящо
квалифициран представител, определен от капитана или компанията, с цел да се
установи, че всички мерки, предвидени в програмата за преглед, са налице, за да се
гарантира безопасното и ефикасно извършване на предстоящите дейности по
прегледа.

Общи положения

Документация на борда

комуникация между присъстващия инспектор, оператора на
компанията, която ще измерва дебелината, и представителя на
собственика във връзка с констатациите.

записване на зоните със значителна корозия; и

вземане на представителни показания като цяло и когато се установи
неравномерна корозия/хлътване;

извършване на измервания на дебелината;

6.1.1 Собственикът следва да получи, осигури и поддържа на борда на кораба
документация, както е посочено в 6.2 и 6.3, която следва да бъде леснодостъпна за
инспектора. Докладът за оценка на състоянието, посочен в 6.2, следва да включва
превод на английски език.

6.1

6

.9

.8

.7

.6

вземат предвид състоянието на покритието и съмнителните
зони/зоните със значителна корозия;

ДЪРЖАВЕН

5.6.1 Подходящата подготовка и тясното сътрудничество между присъстващия
инспектор и представителите на собственика на борда преди и по време на прегледа
са съществена част от безопасното му и ефикасно провеждане. По време на прегледа
на борда следва редовно да се провеждат срещи по въпросите на безопасността.

5.6

5.5.7 Използването на салове или лодки съгласно 5.5.5 и 5.5.6 не изключва
използването на лодки или салове за придвижване в цистерни по време на преглед.

Ако нито едно от горните условия не е изпълнено, следва да се осигурят скеле или
други еквивалентни средства за преглед на зоните под палубата.

.2

С Т Р. 1 3 8
БРОЙ 49

Преглед на документацията на борда

Общи положения

Процедури за измерване на дебелината

Освидетелстване на компанията, която ще измерва дебелината

Докладване
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7.3.2 Инспекторът следва да преразгледа окончателния доклад за измерване на
дебелината и да подпише първата страница.
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8.2.3 На собственика следва да се издаде доклад за оценка на състоянието от
прегледа и резултатите, както е показано в приложение 9, който да се остави на борда
на кораба за справка при бъдещи прегледи.
Докладът за оценка на състоянието
трябва да бъде одобрен от Администрацията или призната организация,
упълномощена от Администрацията.

8.2.2 Когато прегледът е разделен между различни станции за преглед, следва да се
изготвя доклад за всяка част от прегледа. Преди да се продължи или завърши
прегледът, на следващия участващ инспектор следва да се предостави списък на
проверените и/или изпитаните елементи (изпитвания на налягане, измервания на
дебелината и т.н.) и да се посочи дали елементът е бил одобрен.

ВЕСТНИК

7.3.1 За Администрацията се изготвя и представя доклад за измерването на
дебелината. Докладът трябва да посочва местоположението на измерванията,
измерената дебелина, както и съответната оригинална дебелина. Освен това докладът
следва да посочва датата, на която са извършени измерванията, вида на
измервателното оборудване, имената на персонала и тяхната квалификация, и да бъде
подписан от оператора. Докладът за измерване на дебелината трябва да следва
принципите, определени в препоръчителните процедури за измервания на дебелината,
изложени в приложение 10.

7.3

Измерванията на дебелината трябва да се извършват от квалифицирана компания,
освидетелствана от организация, призната от Администрацията в съответствие с
принципите, посочени в приложение 7.

7.2

7.1.4 Във всички случаи обхватът на измерванията на дебелината следва да бъде
такъв, че да бъде представителен относно действителното средно състояние.

7.1.3 Измерванията на дебелината на структурите в зоните, в които са необходими
щателни прегледи, следва да се извършват едновременно с щателните прегледи.

Докладване

8.2.1 Принципите за докладване на прегледите са посочени в приложение 8.

8.2

8.1.4 Окончателният резултат от оценката на надлъжната якост на кораба, изисквана в
8.1.2, след обновяване или укрепване на конструктивните елементи, ако е извършена в
резултат на първоначална оценка, следва да бъде част от доклада за оценка на
състоянието.

8.1.3 Анализът на данните следва да се извършва и одобрява от Администрацията или
признатата организация, упълномощена от Администрацията, и заключенията от
анализа следва да бъдат част от доклада за оценка на състоянието.

ДЪРЖАВЕН

7.1.2 Компанията, която ще измерва дебелината, следва да бъде поканена на срещата
за планиране на прегледа, която ще се проведе преди започването на прегледа.

7.1.1 Необходимите измервания на дебелината, ако не се извършват от признатата
организация, действаща от името на Администрацията, следва да бъдат наблюдавани
от инспектор от признатата организация. Инспекторът трябва да бъде на борда
дотолкова, доколкото е необходимо, за да контролира процеса.

7.1

7

Преди прегледа инспекторът следва да провери пълнотата на документацията на
борда и нейното съдържание като основа за прегледа.

6.4

всякаква друга информация, която би спомогнала за
идентифицирането на критичните структурни зони и/или съмнителните
зони, изискващи проверка.

.7

8.1.2 В случай на нефтени танкери с дължина 130 m и повече (както е определено в
действащата Международна конвенция за товарните водолинии), надлъжната якост на
кораба следва да се оценява, като се използва дебелината на измерените, обновени и
подсилени конструктивни елементи, според случая, по време на подновителния
преглед за безопасност на конструкцията, извършен след като корабът е навършил 10
години, в съответствие с критериите за надлъжна якост на носещата греда на корпуса
за нефтени танкери, посочени в приложение 12.

8.1.1 Данните и информацията за състоянието на конструкцията на кораба, събрани по
време на прегледа, следва да бъдат оценени за приемливост и непрекъсната
конструктивна цялост на кораба.

.3 състояние на покритието или системата за предотвратяване на
корозия, ако има такава.
Указанията за докладване са дадени в приложение 5; и

програма за преглед, както се изисква съгласно 5.1, до приключване на
подновителния преглед; и

Оценка на доклада от прегледа

8.1

.2 течове във вертикалните прегради и тръбопроводите; и

.6

Докладване и оценка на прегледа

8

.1 влошаване на конструкцията като цяло;
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ВЕСТНИК

БРОЙ 49

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАДЪЛБОЧЕНО ПРОУЧВАНЕ ПРИ ПОДНОВЯВАНЕ НА
ПРОУЧВАНЕТО
Възраст ≤ 5 години
Подновителен преглед № 1
(А) ЕДИН ПРЪСТЕН НА ПРЕГРАДНАТА
РАМКА – в баластна цистерна на
крилото, ако има такава, или
товарна цистерна на крилото,
използвана главно за воден баласт
(B) ЕДИН НАПРЕЧЕН ЕЛЕМЕНТ НА
ПАЛУБАТА – в товарна цистерна
(D) ЕДНА НАПРЕЧНА ВЕРТИКАЛНА
ПРЕГРАДА – в баластен танк
(D) ЕДНА НАПРЕЧНА ВЕРТИКАЛНА
ПРЕГРАДА – в товарна цистерна
на крилото
(D) ЕДНА НАПРЕЧНА
ВЕРТИКАЛНА ПРЕГРАДА –
в товарна централна
цистерна

5 < Възраст ≤ 10 години
Подновителен преглед
№2
(А)

ВСИЧКИ
ПРЪСТЕНИ
НА
ПРЕГРАДНАТА
РАМКА
–
в
баластна цистерна на крилото, ако
има такава, или товарна цистерна
на крилото, използвана главно за
воден баласт
(B) ЕДИН НАПРЕЧЕН ЕЛЕМЕНТ НА
ПАЛУБАТА - във всеки от останалите
баластни танкове, ако има такива
(B) ЕДИН НАПРЕЧЕН ЕЛЕМЕНТ НА
ПАЛУБАТА - в товарна цистерна на
крилото
(B) ЕДИН НАПРЕЧЕН ЕЛЕМЕНТ НА
ПАЛУБАТА - в две товарни централни
цистерни
(С) ДВЕТЕ НАПРЕЧНИ ВЕРТИКАЛНИ
ПРЕГРАДИ - в баластна цистерна
на крилото, ако има такава, или
товарна цистерна на крилото,
използван главно за воден баласт
(D) ЕДНА НАПРЕЧНА
ВЕРТИКАЛНА
ПРЕГРАДА – във всеки
от останалите баластни
танкове
(D) ЕДНА НАПРЕЧНА ВЕРТИКАЛНА
ПРЕГРАДА – в товарна цистерна
на крилото
(D) ЕДНА НАПРЕЧНА ВЕРТИКАЛНА
ПРЕГРАДА – в две товарни
централни цистерни

10 < Възраст ≤ 15
Подновителен преглед
№3
(А) ВСИЧКИ ПРЪСТЕНИ НА
ПРЕГРАДНИ РАМКИ – във
всички баластни танкове
(А) ВСИЧКИ ПРЪСТЕНИ НА
ПРЕГРАДНИ РАМКИ – в товарна
цистерна на крилото
(А) Минимум 30% от всички
пръстени на преградни рамки
във всяка от останалите
товарни цистерни на крилото
(вижте бележка 1)
(С) ВСИЧКИ НАПРЕЧНИ
ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГРАДИ –
във всички товарни и
баластни танкове
(Е) Минимум 30% от напречните
елементи на палубата и дъното,
включително прилежащите
конструктивни елементи във
всяка товарна централна
цистерна (вижте бележка 1)
(F) Ако Администрацията счете за
необходимо

Възраст > 15 години
Подновителен преглед
№4 и последващи
За корабите, посочени в колона 3
Допълнителни
напречни
елементи, включени според
нуждите на Администрацията

Допълнителна окомплектована рамка на пръстена на напречната преграда
(F)
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Напречен елемент на палубата и дъното, включително прилежащи конструктивни
елементи
(Е)

Напречни вертикални прегради, окомплектовани – включително система на
носещите греди и прилежащи елементи
(С)

Долна част на напречна вертикалната преграда – включително система на
носещите греди и прилежащи конструктивни елементи

Напречен елемент на палубата, включително прилежащите конструктивни
елементи на палубата
(B)

(D)

Окомплектован напречен пръстен на рамковата преграда, включващ съседни
конструктивни елементи
(А)

30% трябва да се закръглят до следващото цяло число.

Забележка 1:
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗМЕРВАНИЯ НА ДЕБЕЛИНАТА ПРИ ПОДНОВИТЕЛНИТЕ ПРЕГЛЕДИ
Възраст ≤ 5 години
1
1 Едно сечение от палубната
обшивка за цялото протежение
на гредата на кораба в рамките
на товарното помещение (под
формата на баластен танк, ако
има такъв, или товарна
цистерна, използвана главно за
воден баласт)
2 Измервания на
конструктивни елементи,
които са предмет на
щателен преглед съгласно
приложение 1, за обща
оценка и записване на
модела на корозия
3 Съмнителни зони

5 < Възраст ≤ 10 години
2
1 В рамките на товарното
пространство:
.1 всяка планка на палубата
.2 едно напречно сечение
2 Измервания на
конструктивни елементи,
които са предмет на
щателен преглед съгласно
приложение 1, за обща
оценка и записване на
модела на корозия
3 Съмнителни зони
4 Избрани въздушни и
водни стрингери извън
товарното
пространство

10 < Възраст ≤ 15 години
3
1 В рамките на товарното
пространство:
.1 всяка планка на палубата
.2 две напречни сечения
всички въздушни и
водни стрингери
2 Измервания на конструктивни
елементи, които са предмет на
щателен преглед съгласно
приложение 1, за обща оценка и
записване на модела на корозия
3 Съмнителни зони
4 Избрани въздушни и
водни стрингери извън
товарното
пространство

Възраст > 15 години
4
1 В рамките на товарното
пространство:
.1 всяка планка на палубата
.2 три напречни сечения
.3 всяка планка на дъното
2 Измервания на
конструктивни елементи,
които са предмет на
щателен преглед съгласно
приложение 1, за обща
оценка и записване на
модела на корозия
3 Съмнителни зони
4 Всички въздушни и водни
стрингери по цялата
дължина
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО В ЦИСТЕРНИТЕ ПРИ ПОДНОВИТЕЛНИ ПРЕГЛЕДИ
Възраст ≤ 5 години
1
1 Граници на товарните
цистерни, обърнати към
баластните танкове, празните
пространства, тръбните тунели,
цистерните за течно гориво,
помпените отделения или
кофердамите
2 Всички граници на
баластните танкове.

Възраст > 5 години
2
1 Всички граници на
баластните танкове
2 Всички вертикални
прегради на товарните
цистерни
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Модел на измерване

Единични измервания

Три прегради в отсеците,
където е измерена обшивката
на дъното, с измервания в
двата края и в средата

Ако е монтирано

4 Напречни
прегради на
дъното

5 Усилване на
панела

Минимум две прегради с
измервания в средата и в двата
края на пространството

Ако е наличен

5 Усилване на
панела

Единични измервания
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Минимум три измервания на планка на
ремък
Три измервания по линия вертикално на
преградите и две измервания на фланец
(ако е монтиран)
Вертикална линия на единични измервания
върху обшивката на преградата с едно
измерване между всеки панелен усилващ
елемент или минимум три измервания. Две
измервания по лицевата страна. Пет-точков
модел на скобите на гредите/вертикалните
прегради
Пет-точков модел на около 2 m2
площ. Единични измервания върху
лицевата страна

Два ремъка през цистерната

Минимум три надлъжни
елемента във всеки от двата
отсека
При напречната вертикална
преграда на носа и кърмата,
петите на скобите и в центъра на
цистерните

Модел на измерване

Обхват на измерването

Единично измерване

Единично измерване

Модел на измерване

Минимум три в горната част,
средата и дъното на цистерната в
три едни и същи отсека

5 Надлъжни
елементи – скоба

3 Стрингери в
гофрирани
вертикални
прегради

Пет-точков модел на около 2 m2
площ, плюс единични измервания
на преградната рамка и лицеви
страни с кръстосани връзки

Пет-точков модел на зоната на
скобата

Три измервания по преградата и
едно измерване на фланеца

Модел на измерване

Обшивка за всяка промяна в Пет-точков модел на около 1 m2
размерите на частите на корабния на обшивката
набор в центъра на панела и при
фланеца
или
предварително
изработената връзка

Единично измерване
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Обшивка между чифт усилващи Пет-точков модел между усилващите
набори
на
три
места
– набори на 1 m дължина
приблизително
една
четвърт,
половината и три четвърти от
ширината на цистерната

Обхват на измерването

Напречни вертикални прегради и отбойни вертикални прегради

2 Всички останали Обшивка между чифт усилващи
стрингери
набори в средата

Конструктивен
елемент
1 Стрингери на
палубата и дъното
и стрингери по
отношение на
платформите на
подпорните греди

6 Преградни рамки и Три прегради с минимум три
кръстосани връзки
местоположения на всяка преграда,
включително под формата на
кръстосани връзки

Всеки трети надлъжен елемент
в три едни и същи отсека

4 Надлъжни
елементи – всички
останали

ВЕСТНИК

4 Напречни
прегради на
палубата

Конструктивен
елемент
1 Обшивка на
палубата
2 Надлъжни
елементи на
палубата
3 Носещи греди и
скоби на палубата

Вертикална линия на единични измервания
върху обшивката на преградата с едно
измерване между всеки панелен усилващ
елемент или минимум три измервания. Две
измервания по лицевата страна. Пет-точков
модел на скобите на гредите/вертикалните
прегради
Пет-точков модел на 2 m2 площ.
Единични измервания върху лицевата
страна.

При петите на скобите на
предната и задната напречна
вертикална преграда и в
центъра на цистерните

3 Носещи греди и
скоби на дъното

Обшивка между всеки трети чифт
надлъжни елементи в три едни и
същи отсека

Обшивка между всяка двойка
надлъжни елементи в минимум три
отсека

Обхват на измерването

3 Надлъжни
Всеки надлъжен елемент в три едни Три измервания по преградата и
елементи - стрингери и същи отсека
едно измерване на фланеца
на палубата и дъното

Конструктивен
елемент
1 Стрингери на
палубата и дъното и
стрингери по
отношение на
платформите на
подпорните греди
2 Всички останали
стрингери

Корпусни и надлъжни вертикални прегради

ДЪРЖАВЕН

Структура на палубата

Три измервания по линия през фланеца и
три измервания на вертикалната преграда

Минимум три отсека през Пет-точков модел за всеки панел между
цистерната,
включително надлъжните елементи и преградите
задния
отсек.
Измервания
около и под всички разширени
отвори

Обхват на измерването

2 Надлъжни
Минимум три надлъжни
елементи на дъното елемента във всеки отсек,
където е измерена обшивката
на дъното

Конструктивен
елемент
1 Обшивка на
дъното

Структура на дъното

Подновителен преглед в рамките на товарното пространство

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБХВАТА НА ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДЕБЕЛИНАТА В ЗОНИТЕ
СЪС ЗНАЧИТЕЛНА КОРОЗИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

С Т Р. 1 4 2
БРОЙ 49

Минимум три типични усилващи
набора

За преградата - пет-точков модел на
пространството
между
скобните
връзки
(две
измервания
през
преградата при всяка скобна връзка
и едно в центъра на пространството).
За фланеца - единични измервания
при петата на всяка скоба
и в центъра на пространството

7 Платформи на
подпорните греди

Всички подпорни греди с
измервания в двата края и средата

Дата на инспекцията
..................................................................................................................
Извършил проверката: ...........................................................................................
Подпис: ...............................................................................................................................

Извършени ремонти поради:
Извършени измервания на дебелината
(дати): Общи резултати:
Неизвършени в срок прегледи:
Изключителни условия за
клас: Коментари:

Напречни
вертикални
прегради:
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Състояние на конструкцията
Наименование на кораба: .......................................................................................................
Доклад от инспекцията на собствениците - Състояние на конструкцията
За цистерна №:
.............................................
Клас стомана: палуба: ................................... страна: ......................................................
дъно: ................................ надлъжна вертикална преграда:
Елементи
Пукнатини Деформации Корозия Покритие Хлътване
Модификация/ремонт
Друго състояние
Палуба:
Дъно:
Страна:
Надлъжни
вертикални
прегради:

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕРКАТА НА СОБСТВЕНИКА

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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Пет-точков модел на 1 m2 площ плюс
единични измервания близо до петите
на скобите и на лицевите страни

Минимум три в горната част, средата Пет-точков модел на зоната на скобата
и дъното на цистерната
6 Дълбоки
Измервания при петите на скобата и в За преградата - пет-точков модел на
прегради и носещи центъра на пространството
около 1 m2 площ.
греди
Три измервания по лицевата страна

5 Скоби

4 Усилващи
набори

БРОЙ 49
С Т Р. 1 4 3

Приложно поле

1.1

Документация

Разпределение на цистерните и пространствата

Разпоредби и метод за достъп до структурите

Списък на оборудването за прегледа

Цялостен преглед

Изисквания за прегледа

Щателен преглед

Идентификация на цистерните за изпитването на цистерни

Идентификация на зоните и участъците за измерване на дебелината

Минимална дебелина на структурите на корпуса

b)

Този раздел от програмата за преглед следва да посочва всички промени, свързани с (и
следва да актуализира) информацията за използването на цистерните на кораба,
степента на покритията и системата за защита от корозия, предоставени във въпросника
за планиране на прегледа.

Посочени в следната таблица(и):

Определя се от приложената таблица за допустими загуби и
първоначалната дебелина на структурата на корпуса на кораба;
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а)

В този раздел от програмата за преглед следва да се посочи минималната дебелина на
структурите на корпуса на кораба, които са предмет на Кодекса (да се посочи а) или за
предпочитане b), ако има такава информация):

10

В този раздел на програмата за преглед следва да се определят и изброят зоните и
участъците, в които трябва да се извършат измервания на дебелината в съответствие
с 2.5.1.

9

В този раздел на програмата за преглед следва да се определят и изброят цистерните,
които следва да бъдат подложени на изпитване на цистерни за кораба в съответствие
с 2.6.

8

В този раздел от програмата за преглед следва да се определят и изброят структурите на
корпуса, които следва да бъдат подложени на щателен преглед за кораба в съответствие
с 2.4.2.

7.2

В този раздел от програмата за преглед следва да се определят и изброят
пространствата, които следва да бъдат подложени на цялостен преглед за кораба в
съответствие с 2.4.1.

7.1

7

В този раздел от програмата за преглед следва да се определи и изброи оборудването,
което ще бъде предоставено за извършване на прегледа и необходимите измервания на
дебелината.

6

В този раздел от програмата за преглед следва да се посочат всички промени, свързани с
(и следва да се актуализира) информацията относно разпоредбите и методите за достъп
до структурите, предоставена във въпросника за планиране на прегледа.

5

Списък на цистерните и пространствата с информация за тяхната употреба,
степента на покритията и система за предотвратяване на корозията

3

Този раздел от програмата за преглед следва да предоставя информация (под формата
на планове или текст) за разпределението на цистерните и пространствата, които
попадат в обхвата на прегледа.

2

Всички документи, използвани при разработването на програмата за преглед, следва
да бъдат на разположение на борда по време на прегледа, както се изисква в раздел 6.

1.2

1.1.2 Механизмите и аспектите на безопасността на прегледа следва да бъдат приемливи
за участващия инспектор.

Условия за преглед

Този раздел от програмата за преглед следва да предоставя информация за условията
за прегледа, например информация относно почистването на товарния трюм и
цистерните, освобождаването на газ, вентилацията, осветлението и т.н.

4

ДЪРЖАВЕН

1.1.1 Настоящата програма за преглед включва минималния обхват на цялостните
прегледи, щателните прегледи, измерванията на дебелината и изпитванията на
налягането в товарното пространство, баластните танкове, включително крайните
цистерни на носа и кърмата, изисквани от Кодекса.

Въведение

1

Компания, която ще измерва дебелината:

Собственик:

Дата на доставка на кораба:

Идентификация на кораба от ПО:

Призната организация (ПО):

Номер на корпуса:

Корабостроител:

Дължина между перпендикулярите (m):

Товароподемност (в метрични тонове):

БРТ:

Пристанище на регистрация:

Държава на знамето:

MМО номер:

Наименование на кораба:

Основна информация и данни

ПРИЛОЖЕНИЕ 6А

ПРОГРАМА ЗА ПРЕГЛЕД

С Т Р. 1 4 4
БРОЙ 49

Оригинална
дебелина (mm)

Минимална Дебелина при
дебелина (mm) значителна корозия
(mm)

Компания, която ще измерва дебелината

Претърпени повреди, свързани с кораба

Адрес на
практика

Поправка

Дата на ремонта

Поправка

Дата на ремонта

Зони, идентифицирани със значителна корозия при предишни прегледи

Адрес на
практика

Критични структурни зони и съмнителни зони

Други съществени коментари и информация
В този раздел на програмата за преглед следва да се предоставят всякакви други
коментари и информация, свързани с прегледа.

15

287

В този раздел от програмата за преглед следва да се определят и изброят критичните
структурни зони и съмнителните зони, ако такава информация е налична.

14

В този раздел на програмата за преглед следва да се определят и изброят зоните със
значителна корозия от предишни прегледи.

13

Номер или зона Възможна Описание на
на цистерната причина, ако повредите
или
е известна
пространството

ВЕСТНИК
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Този раздел от програмата за преглед, като се използват таблиците по-долу, следва да
съдържа подробности за повредите на корпуса най-малко през последните три години
по отношение на товарните и баластните танкове и празните пространства в товарното
помещение. Тези повреди подлежат на преглед.

12

В този раздел на програмата за преглед следва да се определят промените, ако има
такива, свързани с информацията за компанията, която ще измерва дебелината,
предоставена във въпросника за планиране на прегледа.

11

Възможна Описание на
причина, повредите
ако е
известна

Повреди по корпуса на кораби от същия клас или подобни кораби (ако има такива)
в случай на повреди, свързани с конструкцията

Номер или зона
на цистерната
или
пространството

Повреди по корпуса, подредени по местоположение за кораба

ДЪРЖАВЕН

Забележка:
Таблиците за допустимите загуби следва да бъдат приложени към
програмата за прегледа.

палуба
Обшивка
Надлъжни елементи
Надлъжни носещи греди
Дъно
Обшивка
Надлъжни елементи
Надлъжни носещи греди
Страна на кораба
Обшивка
Надлъжни елементи
Надлъжни носещи греди
Надлъжна вертикална
Обшивка
Надлъжни елементи
Надлъжни носещи греди
Вътрешно дъно
Обшивка
Надлъжни елементи
Надлъжни носещи греди
Напречни вертикални
Обшивка
Усилващи набори
Напречни преградни
рамки, подове и
Обшивка
Фланци
Усилващи набори
Кръстосани връзки
Фланци
Прегради

Зона или
местоположение

БРОЙ 49
С Т Р. 1 4 5
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Собственикът следва да посочи в таблицата по-долу средствата за достъп до
структурите, които са предмет на щателен преглед и измерване на дебелината.
Щателен преглед е преглед, при който детайлите за структурните компоненти са в
рамките на визуалния диапазон на инспектора, т.е. обикновено са на една ръка
разстояние.

Информация относно предоставянето на достъп за щателни прегледи и
измерване на дебелината

Дата на доставка:

ВЕСТНИК
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(име и подпис на упълномощения представител на Администрацията)

(име и подпис на упълномощения представител на собственика)

Товароподемност (в метрични тонове):

БРТ:

Призната организация (ПО):

Собственик:

Пристанище на регистрация:

Държава на знамето:

MМО номер:

Наименование на кораба:

Данни

Следващата информация ще позволи на собственика, в сътрудничество с
Администрацията, да разработи програма за преглед, отговаряща на изискванията на
Кодекса. От съществено значение е при попълването на настоящия въпросник
собственикът да предоставя актуална информация. След като бъде попълнен,
настоящият въпросник следва да съдържа цялата информация и материали, изисквани
от резолюцията.

ВЪПРОСНИК ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ПРЕГЛЕДА

ПРИЛОЖЕНИЕ 6B

ДЪРЖАВЕН

Дата:

Дата:

Изготвя се от собственика в сътрудничество с Администрацията в изпълнение на
5.1.3.

Тази част от програмата за преглед следва да идентифицира и изброява всяка друга
документация, която е част от плана.

Допълнение 3 – Друга документация

Въпросникът за планиране на прегледа (приложение 6В), който е представен от
собственика, следва да бъде приложен към програмата за преглед.

Допълнение 2 – Въпросник за планиране на прегледа

Параграф 5.1.3.2 изисква да бъдат на разположение основните структурни планове на
товарните и баластните танкове (чертежи на размерите на частите на корабния набор),
включително информация относно използването на високоякостна стомана. В
настоящото допълнение към програмата за преглед следва да се определят и изброят
основните структурни планове, които са част от програмата за преглед.

Допълнение 1 - Списък на плановете

Допълнения

С Т Р. 1 4 6
БРОЙ 49

N = няма записани данни; Y = записани данни,
към настоящия въпросник следва да се приложи описание на данните

DR = повреда и ремонт; L = течове;
CV = преобразуване (към настоящия въпросник се прилага описание)

4)

5)

Дата:…………………………………………..

Подпис:……………………………………

………………………………………………….

G = добро; F = задоволително; P = лошо;
RC = нанасяне на ново покритие (през последните три години)

U = горна част; M = средна част;
L = долна част; C = окомплектован

2)
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Име на представителя на собственика:

Директен
достъп

3)

HC = твърдо покритие; SC = меко покритие;
A = аноди; NP = без защита

1)

Стълби

Забележка:
Посочете цистерните, които се използват за нефт/баласт.

Салове

Нос
Различни
пространства

Кърма

Временно
скеле

Баластни
танкове

История на
повредите на
цистерната (5)

ДЪРЖАВЕН

Отпадъци

Влошаване на
конструкцията
(4)

C (Товар )/
B
(Баласт)

Товарни
цистерни
на крилото

Степен Състояние
на
на
покритие покритие
(3)
(2)

Структура

Централни
товарни
цистерни

Защита
срещу
корозия (1)

Централни
цистерни

Цистерна №

Цистерна
№

Проверки на собственика
Като използва формат, подобен на дадения в таблицата по-долу (който е даден като
пример), собственикът следва да предостави подробности за резултатите от
проверките си през последните три години на всички товарни и баластни танкове и
празни пространства в товарното отделение, включително крайните цистерни.

История на товарите със съдържание на H2S или нагрят товар за последните три
години, заедно с посочване дали товарът е бил нагрят и, ако има такива,
информационни листове за безопасност на материалите (ИЛБ)

БРОЙ 49
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 4 7

Други
средства
(моля,
посочете)

F.P.
A.P.

Нос
Кърма
Долна палуба
Странична външна
Цистерни на обшивка
крилото
Напречен елемент на

Надлъжен елемент
Напречен елемент
Долна палуба
Напречен елемент на
дъното
дъното

Напречен елемент
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Име и адрес на одобрената компания, която ще измерва дебелината

Посочете несъответствията, свързани с техническото обслужване на корпуса,
включително съответните коригиращи действия:

Система за управление на безопасността

Посочете докладите от проверките на държавния пристанищен контрол, съдържащи
недостатъци, свързани с конструкцията на корпуса, и съответната информация за
отстраняване на недостатъците:

Доклади от проверки на държавния пристанищен контрол

292

Приложение

Процедури за освидетелстване

професионален опит на техниците, т.е. опит на техниците като
оператори за измерване на дебелината, технически познания и опит,
свързани с конструкцията на корпуси и т.н. Операторите следва да
бъдат квалифицирани съгласно признат индустриален стандарт за
изпитване без разрушаване;
оборудване, използвано за измерване на дебелината, като например
машини за ултразвуково изпитване и техните процедури за
поддръжка/калибриране;

.3

.4

.6

формат на записите на измерванията в съответствие с
препоръчителните процедури за измервания на дебелината (вижте
приложение 10).

програми за обучение на техници за измерване на дебелината; и

Освидетелстване
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3.1 При задоволителни резултати от одита на компанията, посочен в 2.2, и от
демонстрационните изпитвания, посочени в 2.3, Администрацията или организацията,
призната от Администрацията, издава свидетелство за одобрение, както и известие, че
работната система за измерване на дебелината на компанията е освидетелствана.

3

2.3 Освидетелстването зависи от демонстрация на измерване на дебелината на
борда, както и от задоволителните начини за докладване.

2.2 При преглед на представените документи със задоволителни резултати следва
да се извърши одит на компанията, за да се установи, че тя е надлежно организирана и
управлявана в съответствие с представените документи и в крайна сметка е в
състояние да извършва измерване на дебелината на корпусната конструкция на
кораби.

Одитиране на компанията

.7

ръководство за операторите на измерванията на дебелината;

опит на компанията в измерването на дебелината на корпусни
конструкции на кораби;

.2

ДЪРЖАВЕН

.5

описание на компанията, напр. организационна и управленска
структура;

.1

2.1 Следните документи трябва да се представят за одобрение на организация,
призната от Администрацията:

Предаване на документи

2

Настоящите насоки се прилагат за освидетелстване на компанията, която възнамерява
да извърши измерването на дебелината на корпусните конструкции на корабите.

1

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА КОМПАНИЯ, УЧАСТВАЩА В
ИЗМЕРВАНЕТО НА ДЕБЕЛИНАТА НА КОРПУСНИТЕ КОНСТРУКЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

С Т Р. 1 4 8
БРОЙ 49

когато инспекторът е открил недостатъци в одобрената работна
система за измерване на дебелината на компанията; и

когато компанията не е докладвала за всяка промяна, посочена в 4, на
организацията, призната от Администрацията, съгласно изискванията.

.2

.3

информация за планирането на бъдещи прегледи; и
информация, която може да се използва като данни за поддържане на
правилата и инструкциите за класифициране.

.4
.5

Определяне на отделенията, в които е извършен цялостен преглед.

Обхват на прегледа
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2.2 Определяне на местата във всяка цистерна, където е проведен щателен преглед,
заедно с информация за използваните средства за достъп.

2.1

2

1.3 Когато прегледът е разделен между различни станции за преглед, следва да се
изготвя доклад за всяка част от прегледа. Преди да се продължи или завърши
прегледът, на следващия участващ инспектор следва да бъде предоставен списък на
прегледаните елементи, съответните констатации и указание дали елементът е бил
одобрен. Измерването на дебелината и изпитването на цистерни също трябва да
бъдат посочени за следващия инспектор.

записи от прегледа, включително предприетите действия, които
формират подлежаща на одит документирана следа. Докладите от
прегледите следва да се съхраняват в досието на доклада от
прегледите, което е необходимо да бъде на борда;

.3

в

документация за извършените прегледи с наложени или заличени
констатации, извършени ремонти и условие за класифициране
(препоръка);

извършени

.2

са

доказателства, че предписаните прегледи
съответствие с приложимите изисквания;

.1

Докладването следва да включва:

когато е наложено или заличено условие за класифициране (препоръка).

когато са извършени ремонти, подновявания или модификации; и

.4

когато са открити структурни повреди/дефекти;

.3

във връзка със започването, продължаването и/или приключването на
периодични прегледи на корпуса, т.е. годишни, междинни и
подновителни прегледи, в зависимост от случая;

.2

.1

Доклад от прегледа се изготвя в следните случаи:

Общи положения

ДЪРЖАВЕН

294

когато измерванията са извършени неправилно или резултатите са
докладвани неправилно;

.1

Освидетелстването може да бъде оттеглено в следните случаи:

1.2

1.1

5

Оттегляне на освидетелстването

ПРИНЦИПИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА ПРЕГЛЕДА

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

По принцип за нефтените танкери, които са предмет на Кодекса, инспекторът следва
да включи следното съдържание в доклада си за преглед на конструкцията на корпуса
и тръбните системи, които са от значение за прегледа.
1

Доклад за всяка промяна в сертифицираната система за измерване на
дебелината

В случай на промяна в сертифицираната работна система на компанията за измерване
на дебелината тази промяна следва незабавно да се докладва на организацията,
призната от Администрацията. Когато признатата от Администрацията организация
счете за необходимо, следва да се извърши повторен одит.

4

3.2 Подновяването/заверката на свидетелството следва да се извършва на
интервали, ненадвишаващи три години, чрез проверка на спазването на
първоначалните условия.

БРОЙ 49
С Т Р. 1 4 9

Идентификация на цистерните, които подлежат на изпитване на цистерни.

Резултат от прегледа

Докладът от измерването на дебелината следва да бъде проверен и
подписан от инспектора, контролиращ измерванията на борда.

.3

296

Идентификация на отделенията, в които не са открити структурни
повреди/дефекти. Докладът може да бъде допълнен със скици/снимки.

.5 вдлъбнатини с описание на местоположението и обхвата.

.4 деформиране с описание на местоположението и обхвата; и

.3 пукнатини/фрактури с описание на местоположението и обхвата;

.2 зони със значителна корозия;

.1 корозия с описание на местоположението, типа и обхвата;

Установяване на констатации като:

Действия, предприети във връзка с констатациите

.3 подробности за извършените подновявания или подсилвания, в
зависимост от случая (вижте 4.2).

.5

.4

метода на ремонт (т.е. подновяване или модификация), включително:

.3

скици/снимки, според случая;

изпитванията без разрушаване.

обхвата на ремонта; и

.3.2

класове стомана и размери на части на корабния набор (ако
са различни от оригиналните); и

конструктивния елемент;

.2

.3.1

отделението;

.1

Извършените ремонти следва да бъдат докладвани с посочване на:
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4.3
За ремонтите, които не са завършени по време на прегледа, следва да се
наложи условие за класифициране/препоръка с конкретен срок за ремонта. С цел да се
предостави точна информация на инспектора, който присъства за преглед на
ремонтите, условието за класифициране/препоръката следва да бъдат достатъчно
подробни с идентификация на всеки елемент, който подлежи на ремонт. За
идентифициране на мащабни ремонти може да се види докладът от прегледа.

4.2

ВЕСТНИК

.2

.1

3.2 Състояние на конструкцията на всяко помещение с информация за следното,
според случая:

3.1 Тип, обхват и състояние на защитното покритие във всяка цистерна, според
случая (определено като ДОБРО, ЗАДОВОЛИТЕЛНО или ЛОШО), включително
идентификация на цистерните, снабдени с аноди.

3

е проведено работно изпитване при работно налягане.

е
извършен
преглед,
включително
вътрешен
преглед
на
тръбопроводите с клапаните и фитингите и измерване на дебелината,
в зависимост от случая; и

измерените и оригинални напречни сечения на палубата и
фланците на дъното;

.2 диминуция на площите на напречните сечения на фланците на
палубата и дъното;
и

.1

Резултат от оценка на надлъжната якост на носещата греда на
корпуса на нефтени танкери с дължина 130 m и повече и възраст над
10 години. Следва да се включат следните данни, според случая:

4.1 Когато присъстващият инспектор е на мнение, че са необходими ремонти, всеки
елемент, който трябва да бъде ремонтиран, следва да бъде посочен в номериран
списък. Когато се извършват ремонти, подробностите за извършените ремонти следва
да бъдат докладвани, като се направи конкретна препратка към съответните елементи
в номерирания списък.

4

.4

ДЪРЖАВЕН

.2

.1

2.6 Идентификация на тръбните системи на палубата, включително тръбопроводите
за измиване на суров нефт и баластните тръбопроводи в товарните и баластните
танкове, тръбните тунели, кофердамите и празните пространства, където:

2.5

2.4 За зоните в цистерни, за които е установено, че защитното покритие е в добро
състояние и обхватът на щателния преглед и/или измерването на дебелината е
специално разгледан, следва да се определят структурите, които са обект на
специално разглеждане.

Когато се изисква само частичен преглед, т.е. един пръстен на
преградна
рамка/един
напречен
елемент
на
палубата,
идентификацията следва да включва местоположението във всеки
баластен танк и товарен трюм чрез посочване на номерата на рамката.

Забележка: Като минимум определянето на местата на щателния преглед и
измерването на дебелината следва да включва потвърждение с
описание на отделните конструктивни елементи, съответстващо на
обхвата на изискванията, предвидени в тази част от приложение В на
база вида на периодичния преглед и възрастта на кораба.

2.3 Определяне на местата във всяка цистерна, където е извършено измерване на
дебелината.

С Т Р. 1 5 0
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Приложени доклади и документи:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Наименование
Подпис
Дата
Наименование
Подпис
Дата

Заглавие

Заглавие

Подновителният преглед е завършен в съответствие с настоящия Кодекс на
(дата)......................................

Резюме на прегледа е приложено към настоящия документ на лист 2

Докладът за оценка на
състоянието е попълнен от
Офис
Докладът за оценка на
състоянието е проверен
Офис

3

2

Докладите от прегледа и документите, изброени по-долу, са прегледани от
долуподписаните и приети за задоволителни.

Собственик:
Предишен собственик:

Бележка за класификацията:

БРТ:
Национален:
ITC (1969):

Национално знаме:
Предишно национално знаме:
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Разположение на
значително корозирали
цистерни/зони1 или
зони с дълбоко
хлътване3

Диминуция
на
дебелината
[%]

Модел на
2
корозия

Посочва се докладът от измерването на дебелината:

Извлечение от измерванията на дебелината

Забележки: (напр.
препратка към
приложени скици)

Part 1 – Общи данни: - вижте началната страница
Част 2 – Преглед на доклада:
- къде и как е извършен прегледът
Част 3 – Щателен преглед:
- обхват (кои цистерни)
- проверена
Част 4 – Тръбопроводна
- оперативно тествана
система за
товари и баласт:
- препратка към доклада от измерването на
дебелината
Част 5 – Измервания
- резюме на местата на измерване
на
дебелината:
- Отделен формуляр, указващ
пространствата със значителна
корозия и съответната:
- диминуция на дебелината
- модел на корозия
- Отделен формуляр, указващ:
Част 6 – Система за
предотвратяване
- местоположението на покритието/анодите
- състояние на покритието
на корозия на
(ако е приложимо)
цистерните:
Част 7 – Ремонти:
- Идентификация на пространствата/зоните
Част 8 – Условие за класифициране/изисквания на
държавата на знамето
Част 9 – Меморандуми:
- Допустими дефекти
- Всички точки на внимание за бъдещи
прегледи, например за съмнителни зони
- Разширен годишен/междинен преглед поради
разрушаване на
покритието
Част 10 – Резултати от
оценката на
надлъжната якост на
кораба (за нефтени
танкери с дължина
130 m и повече и
възраст над 10 години)
Част 11 –
Заключение:
- Декларация за
оценка/проверка на доклада от прегледа

Съдържание на доклада за оценка на състоянието
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ДЪРЖАВЕН

1

Дата на основно
преобразуване:
Вид преобразуване:

Дата на версията:

Товароподемност
(в метрични
тонове):

Пристанище на вписване:

Предишен идентификационен номер на класа/Администрацията:
MМО номер:

Наименование на кораба:
Идентификационен номер на класа/Администрацията:

Общи данни

издаван след приключване на подновителния преглед

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО,

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

БРОЙ 49
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 5 1

1

Система за
предотвратяване на
2
корозия на цистерните

Състояние на
3
покритието

Коментари

състояние с локално разрушаване на покритието по
краищата на усилващите набори и заваръчните връзки
и/или леко ръждясване в над 20% или повече от
разглежданите зони, но по-малко от определеното за
ЛОШО състояние.

състояние с общо разрушаване на покритието над
20% или повече от зоните или твърда кора при 10%
или повече от разглежданите зони.

ЗАДОВОЛИТЕЛНО

ЛОШО

300

състояние с незначителни петна ръжда.

ДОБРО

Състояние на покритието съобразно следния стандарт:

Ако е определено състояние на покритието, по-ниско от ДОБРО, следва да се въведат
разширени годишни прегледи. Това следва да се отбележи в част 9 от съдържанието
на доклада за оценка на състоянието.

3

C = Покритие NP = Без защита

Фланец на
дъното

Фланец на
палубата
Фланец на
дъното
Фланец на
палубата
Фланец на
дъното
Фланец на
палубата

cm2

cm2

cm2
cm2

cm2
cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

Оригинално
cm2

Измерено
cm2

cm2 (%)

cm2 (%)

cm2 (%)

cm2 (%)

cm2 (%)

Диминуция
cm2 (%)

Дъно

Дъно
Горна
палуба

Горна
палуба
Дъно
Горна
палуба

Zact (cm3)1

Zreq (cm3)2

Коментари
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Напречно
сечение 3

Напречно
сечение 2

Напречно
сечение 1

Таблица 2 – Модул на напречното сечение на носещата греда на корпуса

2
Този раздел се прилага за кораби, построени на или след 1 юли 2002 г.:
Разделните модули на напречното сечение на носещата греда на корпуса на кораба са
изчислени с помощта на дебелината на конструктивните елементи, измерени, обновени
или подсилени, според случая, по време на последния подновителен преглед за
свидетелство за безопасност, проведен след като корабът е навършил 10-годишна
възраст в съответствие с разпоредбите на параграф 2.2.1.1 от приложение 12, и е
установено, че са в рамките на диапазона на диминуция, определен от
Администрацията, като се вземат предвид препоръките, приети от организацията, както
е показано в следната таблица:

Напречно
сечение 3

Напречно
сечение 2

Напречно
сечение 1

Таблица 1 - Напречно сечение на фланеца на носещата греда на корпуса

1
Настоящият раздел се прилага за кораби, независимо от датата на построяване:
Площите на напречните сечения на фланеца на палубата (палубна обшивка и
надлъжни елементи на палубата) и фланеца на дъното (външна обшивка на дъното и
надлъжни елементи на дъното) на носещата греда на корпуса на кораба се изчисляват
с помощта на измерената, обновена или подсилена дебелина, според случая, по време
на подновителния преглед за свидетелството за безопасност на конструкцията на
товарния кораб или свидетелството за безопасност на товарния кораб (подновителен
преглед за свидетелство за безопасност), проведен за последен път, когато корабът е
навършил 10-годишна възраст, и е установено, че диминуцията на напречното сечение
не надвишава 10% от оригиналната зона, както е показано в следната таблица:

Резултат от оценка на надлъжната якост на носещата греда на корпуса на
нефтени танкери с дължина 130 m и повече и възраст над 10 години
(попълва се само един приложим раздел от раздели 1, 2 и 3 по-долу)

ДЪРЖАВЕН

2

1
Изброяват се всички сортирани баластни танкове и цистерните за комбиниран
товар/баласт.

Бележки:

Цистерна №

Система за предотвратяване на корозия на цистерните

Следва да се отбележи всяка обшивка на дъното с интензитет на хлътване от
20% или повече, със загуби в диапазона на значителна корозия или със средна
дълбочина на хлътване от ⅓ или повече от действителната дебелина на
планката.

P = Хлътване
C = Корозия като цяло

2

3

Значителна корозия, т.е. 75 до 100% от допустимите нива на загуби.

1

Бележки:

С Т Р. 1 5 2
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Zact означава действителните модули на напречното сечение на носещата
греда на корпуса на кораба, изчислени с помощта на дебелината на
конструктивните елементи, измерени, обновени или подсилени, според случая,
по време на подновителния преглед за свидетелство за безопасност в
съответствие с разпоредбите на параграф 2.2.1.1 от приложение 12.
Zreq означава границата на диминуция на надлъжната якост на огъване на
корабите, изчислена в съответствие с разпоредбите на параграф 2.2.1.1 от
приложение 12.

Изчислителните листове за Zact се прилагат към настоящия доклад.

2

1

Бележки:

2

1

Zact (cm3)1

Zmc (cm3)2

Коментари

Zmc означава границата на диминуция на минималния модул на сечение,
изчислена в съответствие с разпоредбите на параграф 2.2.1.2 от приложение
12.

Както е определено в бележка 1 от таблица 2.

Дъно
Горна
палуба
Дъно

Горна
палуба
Дъно
Горна
палуба
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Бележки:

Напречен
елемент
раздел 3

Напречен
елемент
раздел 2

Напречно
сечение 1

Таблица 3 – Модул на напречното сечение на носещата греда на корпуса

Опишете критериите за приемане на минималния модул на сечението на носещата
греда на корпуса за кораби в експлоатация, изисквани от Администрацията или
признатата организация за класификация.

3
Този раздел се прилага за кораби, построени преди 1 юли 2002 г. Разделните
модули на напречните сечения на носещата греда на корпуса на кораба са изчислени с
помощта на дебелината на конструктивните елементи, измерени, обновени или
подсилени, според случая, по време на последния подновителен преглед за
свидетелство за безопасност, проведен след като корабът е навършил 10-годишна
възраст в съответствие с разпоредбите на параграф 2.2.1.2 от приложение 12 и е
установено, че отговарят на критериите, изисквани от Администрацията или признатата
организация за класификация, и че Zact е не по-малко от Zmc (определено в бележка 2
по-долу), както е посочено в допълнение 2 към приложение 12 и показано в таблицата
по-долу.

БРОЙ 49
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 5 3

с

Официален печат
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Наименование на компанията, извършваща измерването на дебелината:
..........................................................
Компанията,
която
ще
измерва
дебелината,
е
освидетелствана
от:
.....................................
Номер
на
свидетелството:
........................................................................................................
Свидетелството е валидно от: .......................... до
...........................................................
Място на измерване: ............................................................................................................
Първа дата на измерване: ......................................................................................................
Последна
дата
на
измерване:
.......................................................................
Периодичният/междинният преглед се провеждат на: ..................................................
Детайли на измервателното оборудване: ..............................................................
Квалификация на оператора: .........................................................................................
Номер на отчет: .................................................. състоящ се от ....................... страници
Име на оператора: .............................................. Име на инспектора: .................................
Подпис на оператора: .........................................Подпис на инспектора: ............................
Официален печат на компанията: ................................Прилагане: .......................................

Наименование на кораба: .......................................................................................................
MМО номер: ...........................................................................................................................
Идентификационен номер на класа/Администрацията: ........................................................
Пристанище на регистрация: ...................................................................................................
БРТ:
........................................................................................................................
Товароподемност ..................................................................................................................
Дата на построяване: .............................................................................................................
Организация за класификация: ...............................................................................................

ОБЩИ ДАННИ

Допълнение 1

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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4
Формулярите за докладване следва, когато е целесъобразно, да бъдат
допълнени с данни, представени на скици на конструкцията.

3
Допълнение 3 съдържа ръководни диаграми и бележки, свързани
формулярите за докладване и изискванията за измерване на дебелината.

2
Формулярите за докладване TM1-T, TM2-T(i), TM2-T(ii), TM3-T, TM4-T, TM5-T и
TM6-T, посочени в допълнение 2, следва да се използват за записване на
измерванията на дебелината, като се посочи максимално допустимата диминуция.
Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен документ.

1
Тези процедури следва да се използват за записване на измерванията на
дебелината, както се изисква в приложения 2 и 4.

Общи положения

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗМЕРВАНИЯ НА
ДЕБЕЛИНАТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

С Т Р. 1 5 4
БРОЙ 49

Страничната външна обшивка, включваща избрани въздушни и водни
стрингери извън товарното помещение.

.3

Наименование на кораба..................... Идентификационен номер на класа…………………….
СТРИНГЕР
ПОЗИЦИЯ

Диминуция S
%

Измерено
P
S

Показание отзад
Диминуция P
mm
%

12-то напред
11-то
10-то
9-то
8-мо
7-мо
6-то
5-то
4-то
3-то
2-ро
1-во
Мидел
1-во отзад
2-ро
3-то
4-то
5-то
6-то
7-мо
8-мо
9-то
10-то
11-то
12-то

Подпис на оператора………………………….....
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6
Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

mm

5

%

Измерванията следва да се извършват на предните и задните зони на всички
планки и където планките пресичат границите на баластните/товарни цистерни
следва да се записват отделни измервания за зоната на покритието по
отношение на всеки тип цистерна.

mm

4

S

При нефтени танкери следва да се записват всички стрингери на обшивката на
палубата, за кораби за руда/нефт се записват само стрингерите на обшивката
на палубата извън линията на отворите.

За страничната външна обшивка се посочва цифрата на стрингера на
обшивката под вертикалния стрингер и буквата, която е показана на
разширението на корпуса.

.3

Показание отпред
Диминуция P

3

За обшивката на дъното се посочва цифрата на стрингера на
обшивката навън от планката на кила.

.2

P

За якостта на обшивката на палубата да се посочи броят на
стрингерите на обшивката навътре от планката на подпорната греда.

Измерено

.1

Позицията на стрингера трябва да бъде ясно указана, както следва:

Ориг.
дебелина
(mm)

Всички въздушни и водни стрингери в товарното помещение

Всички външни обшивки на кила, дъното и трюма в рамките на товарното
помещение.

.2

№ или
буква

.4

Цялата палубна обшивка в товарното помещение.

.1

Този доклад следва да се използва за записване на измерването на дебелината

ПОЗИЦИЯ
НА
ПЛАНКАТА

2

1
на:

Бележки към доклада TM1-T:

БРОЙ 49
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 5 5

Допълнение 2

Доклад за измерването на дебелината на всички обшивки на палубата, на цялата външна обшивка на дъното или на страничната
външна обшивка (TM1-T)
Доклад № ……………………

mm

ММО номер ……………………..

Диминуция S
%

Средна
диминуция
%
P
S

Макс. доп.
диминуция
(mm)

Бележки - вижте следващата страница
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P
S
mm
%

309

ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…
Диминуция
S

mm
%

6
Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.

mm

P

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

mm

Диминуция

5

Измерено

Трябва да се посочи точната позиция на рамката за измерването.

дебелина

Макс.
доп.
диминуция

4

Горната зона се състои от обшивка на палубата, планка на подпорната греда и
вертикален стрингер (включително заоблени планшири).

Ориг.

3

№ или
буква

При нефтени танкери следва да се записват всички стрингери на обшивката на
палубата, за кораби за руда/нефт се записват само стрингерите на обшивката
на палубата извън линията на отворите.

Планка на
подпорната
греда

Едно, две или три сечения в товарното пространство, състоящи се от
конструктивни елементи (1), (2) и (3), както е показано на диаграмите на
типичните напречни сечения, показващи надлъжните и напречните елементи в
допълнение 3.

Този доклад се използва за записване на измерванията на дебелината на
якостната обшивка на палубата и напречните сечения на обшивката на
вертикалния стрингер:
ПОЗИЦИЯ НА
СТРИНГЕРА

2

1

Бележки към доклада TM2-T(i):

С Т Р. 1 5 6
ДЪРЖАВЕН

№ или
буква
Ориг.

Подпис на оператора………………………….........…………

ВЕСТНИК

Наименование на кораба..................... Идентификационен номер на класа……………….

дебелина

Макс.
доп.
диминуция
Измерено

mm
mm
P
S

Диминуция
P

mm
%
mm

БРОЙ 49

Доклад за измерването на дебелината на обшивката на корпуса и палубата (едно, две или три напречни сечения) (TM2-T(i))
ОБШИВКА НА ПАЛУБАТА И ВЕРТИКАЛНИЯ СТРИНГЕР
ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…

Доклад №………………
MМО номер..........................

Диминуция
S

%

№ или
буква

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…
Ориг.
дебелина

Макс.
доп.
диминуция
Измерено

mm
mm
P
S

Диминуция
P

mm
%

Диминуция
S

mm
%

1-ви
стрингер
Вътрешно
2-ро
3-то
4-то
5-то
6-то
7-мо
8-мо
9-то
10-то
11-то
12-то
13-то
14-то
център
стрингер
вертикален
стрингер

ОБЩО
ГОРНА

Бележки - вижте следващата страница
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 7

Доклад за измерването на дебелината на обшивката на корпуса и палубата (едно, две или три напречни
сечения) (TM2-T(ii))
Наименование на кораба..................... Идентификационен номер на класа……………….
ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…
ПОЗИЦИЯ НА
СТРИНГЕРА

1-во долу

№
или
буква

Ориг.
дебелина

Макс.
доп.
диминуция

Диминуция

Измерено

Диминуция

P

S

№ или
буква

Макс.
Ориг.
доп.
дебелина диминуция

Измерено

Диминуция

ММО номер ……………………..

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…

Диминуция

P

S

№ или
буква

Макс.
Ориг.
доп.
дебелина диминуция

mm

P

S

m

%

mm

%

mm

mm

Измерено

Диминуция

Диминуция

P

S

.

.

.

mm

Доклад № ……………………

ВЪНШНА ОБШИВКА
ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА
НОМЕР….

P

S

mm

%

mm

%

mm

mm

P

S

mm

%

mm

%

вертикален
стрингер

2-ро
3-то
4-то
5-то
6-то
7-мо
8-мо
9-то
10-то
11-то
12-то
13-то
14-то
15-то
16-то
17-то
18-то
19-то
20-то
кил
стрингер
ОБЩО ЗА
ДЪНОТО

Подпис на оператора………………………….........…………

Бележки - вижте следващата страница

Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.
5

311
Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

Трябва да се посочи точната позиция на рамката за измерването.
3

4

Зоната на дъното се състои от обшивката на кила, дъното и трюма.
2

Едно, две или три сечения в товарното пространство, състоящи се от
конструктивни елементи (4), (5), (6) и (7), както е показано на диаграмите на
типичните напречни сечения, показващи надлъжните и напречните елементи в
допълнение 3.

Този доклад се използва за записване на измерванията на дебелината на
напречните сечения на външната обшивка:
1

Бележки към доклада TM2-T(ii):

310

С Т Р. 1 5 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Доклад за измерването на дебелината на надлъжните елементи (едно, две или три напречни
сечения) (TM3-T)
Наименование на кораба..................... Идентификационен номер на класа…………………….
ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…
КОНСТРУКТИВЕН
ЕЛЕМЕНТ

Ориг.
Номер на дебелина

Макс.

Диминуция
P

Измерено

доп.

Диминуция
S

диминуция

елемент

mm

mm

Ориг.
Номер на дебелина

S

mm

%

Подпис на оператора………………………….........…………

mm

%

Макс.
доп.

Диминуция
P

Измерено

mm

mm

ММО номер ……………………..

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…

Диминуция
S

диминуция

елемент

P

Доклад № ……………………

ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА РАМКА НОМЕР…

Ориг.
Номер на дебелина

P

S

mm

%

mm

%

Макс.
доп.

Диминуция
P

Измерено

Диминуция
S

диминуция

елемент

mm

mm

P

S

mm

%

mm

%

Бележки - вижте следващата страница

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.

3

4

313
Трябва да се посочи точната позиция на рамката за измерването.
2

Едно, две или три сечения в товарното пространство, състоящи се от
конструктивни елементи (8) до (20), както е показано на диаграмите на
типичните напречни сечения, показващи надлъжните и напречните елементи в
допълнение 3.

Този доклад следва да се използва за записване на измерванията на
дебелината на надлъжните елементи в напречните сечения:
1

Бележки към доклада TM313-T:

312
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 9

Доклад за измерването на дебелината на напречните конструктивни елементи (в товарните нефтени цистерни и водните
баластни танкове в рамките на дължината на товарната цистерна) (TM4-T)
Наименование на кораба..................... Идентификационен номер на класа……………….
ОПИСАНИЕ НА ЦИСТЕРНАТА:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:
КОНСТРУКТИВЕН
ЕЛЕМЕНТ

ЕЛЕМЕНТ

Оригинал
дебелина
mm

Подпис на оператора………………………….........…………

Макс. доп.
диминуция
mm

Доклад № …………………… ММО номер ……………………..
Диминуция
P

Измерено
P

S

mm

Диминуция
S
%

mm

%

Бележки - вижте следващата страница

315
Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.
4

Насоките за зоните на измерване са посочени в допълнение 3.

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.
3

2

Този доклад следва да се използва за записване на измерванията
дебелината на напречните конструктивни елементи, състоящи се
подходящи конструктивни елементи (25) до (32), както е показано
диаграмите на типичното напречно сечение, показващи надлъжните
напречните елементи в допълнение 3.
1

Бележки към доклада TM315-T:

на
от
на
и

314

С Т Р. 1 6 0

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

Доклад за измерването на дебелината на W.T./O.T. напречните вертикални прегради (в рамките на
пространствата на товарните цистерни или товарните трюмове) (TM5-T)
Наименование на кораба..................... Идентификационен номер на класа……………….
ЦИСТЕРНА/ТРЮМ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:
КОНСТРУКТИВЕН КОМПОНЕНТ (обшивка,
усилващ набор)

Оригинал
дебелина
mm

Подпис на оператора………………………….........…………

Макс. доп.
диминуция
mm

Доклад № …………………… ММО номер ……………………..

P

РАМКА №:

Диминуция
P

Измере
но
S

mm

%

Диминуция
S

mm

%

Бележки - вижте следващата страница

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.

3

4

Насоките за зоните на измерване са посочени в допълнение 3.
2

Този доклад следва да се използва за записване на измерването на
дебелината на W.T./O.T. напречните вертикални прегради.
1

Бележки към доклада TM317-T:

317

316

БРОЙ 49

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 1

Доклад относно измерването на дебелината на различни конструктивни
елементи (TM6-T)
Наименование на кораба..................... Идентификационен номер на класа……………….
КОНСТРУКТИВЕН ЕЛЕМЕНТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:
Описание
Ориг.
Макс. доп.
дебелина
димин
уция
mm

mm

Измере
но
P

Подпис на оператора………………………….........…………

Диминуция
P
S

mm

Доклад № …………………… ММО номер ……………………..
СКИЦА

Диминуция
S
%

mm

%

Бележки - вижте следващата страница

Максимално допустимата диминуция може да бъде посочена в приложен
документ.
3

319
Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.
2

Бележки към доклада TM6-T:
1
Този доклад следва да се използва за записване на измерването на
дебелината на различни конструктивни елементи, включително конструктивни
елементи (36), (37) и (38), показани в допълнение 3.
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ДОКЛАД ЗА TM4-T
25. Напречна централна
цистерна на палубата
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27. Напречна цистерна на
крилото на палубата
28. Вертикална преграда на
страничната външна обшивка
29. Вертикална преграда на
надлъжната вертикална
преграда
30. Напречна цистерна на
крилото на дъното
31. Подпори
32. Лицева страна на
надлъжната преграда
33. D.B. подове

26. Напречен елемент на дъното

ВЕСТНИК

ДОКЛАД ЗА TM3-T
8. Надлъжни елементи на палубата

ДОКЛАД ЗА TM6-T
36. Комингси на люкове
37. Обшивка на палубата
между люковете
38. Люкови закрития

14. Надлъжни елементи на трюма
15. Долен стрингер на надлъжната
вертикална преграда
16. Надлъжни елементи на
страничната обшивка
17. Обшивка (останала част) на
надлъжната вертикална преграда
18. Надлъжни елементи на надлъжната
вертикална преграда
19. Вътрешна дънна обшивка
20. Вътрешни дънни надлъжни
елементи

13. Носещи греди на дъното

6. Външна обшивка на
дъното
7. Планка на кила

4. Странична външна
обшивка
5. Обшивка на трюма

9. Контролна цистерна за безмоторни
самолети на палубата
10. Надлъжни елементи на
вертикалния стрингер
11. Горен стрингер на надлъжната
вертикална преграда
12 .Надлъжни елементи на дъното

2. Планка на подпорната
греда
3. Вертикален стрингер

ДЪРЖАВЕН

ДОКЛАД ЗА TM2-T(i) и (ii)
1. Подсилена обшивка на
палубата

Типично напречно сечение на нефтен танкер, указващо надлъжните и напречните
елементи

НАСОКИ ОТНОСНО ИЗМЕРВАНЕТО НА ДЕБЕЛИНАТА

Допълнение 3

С Т Р. 1 6 2
БРОЙ 49

ДОКЛАД ЗА TM4-T
25. Напречна централна
цистерна на палубата
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13. Носещи греди на дъното
14. Надлъжни елементи на трюма
15. Долен стрингер на надлъжната
вертикална преграда
16. Надлъжни елементи на
страничната обшивка
17. Обшивка (останала част) на
надлъжната вертикална преграда
18. Надлъжни елементи на надлъжната
вертикална преграда
19. Вътрешна дънна обшивка
20. Вътрешни дънни надлъжни
елементи

6. Външна обшивка на дъното
7. Планка на кила

ДОКЛАД ЗА TM6-T
36. Комингси на люкове
37. Обшивка на палубата между
люковете
38. Люкови закрития

5. Обшивка на трюма

4. Странична външна обшивка

26. Напречен елемент на дъното
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27. Напречна цистерна на
крилото на палубата
28. Вертикална преграда на
страничната външна обшивка
29. Вертикална преграда на
надлъжната вертикална
преграда
30. Напречна цистерна на
крилото на дъното
31. Подпори
32. Лицева страна на
надлъжната преграда
33. D.B. подове

ВЕСТНИК

ДОКЛАД ЗА TM3-T
8. Надлъжни елементи на палубата

9. Контролна цистерна за безмоторни
самолети на палубата
10. Надлъжни елементи на
вертикалния стрингер
11. Горен стрингер на надлъжната
вертикална преграда
12 .Надлъжни елементи на дъното

3. Вертикален стрингер

2. Планка на подпорната греда

ДЪРЖАВЕН

ДОКЛАД ЗА TM2-T(i) и (ii)
1. Подсилена обшивка на
палубата

Типично напречно сечение на кораб за руда/нефт, указващо
надлъжните и напречните елементи

БРОЙ 49
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9. Контролна цистерна за безмоторни
самолети на палубата
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ДОКЛАД ЗА TM4-T
25. Напречна централна цистерна
на палубата
26. Напречен елемент на дъното

14. Надлъжни елементи на трюма
15. Долен стрингер на надлъжната
вертикална преграда
16. Надлъжни елементи на
страничната обшивка
17. Обшивка (останала част) на
надлъжната вертикална преграда
18. Надлъжни елементи на надлъжната
вертикална преграда
19. Вътрешна дънна обшивка
20. Вътрешни дънни надлъжни
елементи

7. Планка на кила

ДОКЛАД ЗА TM6-T
36. Комингси на люкове
37. Обшивка на палубата
между люковете
38. Люкови закрития
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27. Напречна цистерна на крилото
на палубата
28. Вертикална преграда на
страничната външна обшивка
29. Вертикална преграда на
надлъжната вертикална преграда
30. Напречна цистерна на крилото
на дъното
31. Подпори
32. Лицева страна на надлъжната
преграда
33. D.B. подове

ВЕСТНИК

ДОКЛАД ЗА TM3-T
8. Надлъжни елементи на палубата

13. Носещи греди на дъното

6. Външна обшивка на дъното

5. Обшивка на трюма

10. Надлъжни елементи на
вертикалния стрингер
11. Горен стрингер на надлъжната
вертикална преграда
12 .Надлъжни елементи на дъното

4. Странична външна обшивка

3. Вертикален стрингер

ДЪРЖАВЕН

ДОКЛАД ЗА TM2-T(i) и (ii)
1. Подсилена обшивка на
палубата
2. Планка на подпорната греда

Скица на напречно сечение (използва се за надлъжни и напречни елементи, когато
типичните сечения на нефтен танкер или кораб за нефт/руда не са приложими)

С Т Р. 1 6 4
БРОЙ 49
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и

Препоръки за степента и модела на дебелината
Измерванията са посочени в приложение 4.

Дебелина, която се докладва за TM5‐T

Типична напречна вертикална

Кораб за руда/нефт:

Дебелина, която се докладва за TM5‐T

Цистерна с двойно

Долна

Горна

Нефтен танкер:
Типична напречна вертикална

327

ВЕСТНИК

Зона за
щателен

TM3‐T и TM4‐T, според случая

Дебелината се докладва за

Типично напречно сечение

Кораб за руда/нефт:

TM3‐T и TM4‐T, според случая

Дебелината се докладва за

Типично напречно сечение

Нефтен танкер:

(Напречни сечения на нефтени танкери и кораби за руда/нефт, показващи
типични зони за измерване на дебелината във връзка с изискванията за щателен
преглед)

Изисквания за щателен преглед

ДЪРЖАВЕН

Кораб за руда/нефт

Нефтен танкер

Типични напречни сечения, показващи всички надлъжни елементи, които трябва да
бъдат докладвани за TM2-T(i) и (ii) и TM3-T

БРОЙ 49
С Т Р. 1 6 5

Въведение

Подновителен преглед

Цел

Цел и принципи

График

Аспекти, които трябва да се вземат предвид

предишна история по отношение на корозия, напукване,
деформиране, вдлъбнатини и ремонти за конкретния кораб, както и за
сходни плавателни съдове, ако има такива; и

.2

Общи положения

Техническа оценка

Методи

местоположение на деформациите.

.2
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3.2.1.4 Тези цифри следва да се използват заедно с прегледа на основните чертежи, за
да се сравнят с реалната конструкция и да се потърсят подобни детайли, които могат

3.2.1.3 Освен това следва да се използва общата практика. Например, следва да се
разгледа справка 1, която съдържа каталог на типичните щети и предложени методи за
ремонт на различните конструктивни детайли на танкера.

3.2.1.2 Тази информация може да бъде намерена в докладите от прегледите и/или
досиетата на собственика, включително резултатите от собствените проверки на
собственика. Дефектите трябва да се анализират, отбележат и маркират на скиците.

брой, обхват, местоположение и честота на пукнатините; и

.1

3.2.1.1 Основният източник на информация, който трябва да се използва в процеса на
планиране, е претърпените повреди на въпросния кораб и на кораби и на сходни
кораби, ако има такива. Освен това следва да се включи подбор на конструктивните
детайли от чертежите на конструкцията. Типичните претърпени повреди, които трябва
да се вземат предвид, се състоят от:

3.2.1 Детайли на конструкцията

3.2

3.1.4 Корозията е резултат от процеса на стареене и е тясно свързана с качеството на
защитата срещу корозия в новите конструкции и последващата поддръжка през целия
експлоатационен живот. Корозията може също да доведе до напукване и/или
деформиране.

3.1.3
Конструкцията следва да се разглежда по отношение на конструктивните
детайли, които могат да бъдат податливи на деформиране или напукване в резултат на
вибрации, високи нива на напрежение или износване.

3.1.2
Техническите оценки, извършвани в рамките на процеса на планиране на
прегледите, по принцип следва да бъдат както е показано схематично на фигура 1.,
която описва, схематично, как техническите оценки могат да бъдат извършвани в
рамките на процеса на планиране на прегледите. Подходът основно представлява
оценка на риска на база знанията и опита свързани с конструкцията и корозията.

3.1.1
Съществуват три основни вида възможни повреди, които могат да бъдат
предмет на техническа оценка във връзка с планирането на прегледи: корозия,
пукнатини и деформиране. Щетите при контакт обикновено не се покриват при
планиранията на прегледи, тъй като вдлъбнатините обикновено се отбелязват в
меморандуми и се приемат като нормални рутинни дейности от инспекторите.

3.1

3

ВЕСТНИК
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характеристики на конструкцията като нива на напрежение върху
различни структурни елементи, детайли на конструкцията и степен на
използване на високоякостна стомана;

.1

2.4.1 Техническите оценки, които могат да включват количествена или качествена
оценка на относителните рискове от евентуално влошаване, на следните аспекти на
даден кораб могат да се използват като база за обозначаване за преглед на цистерни и
зони:

2.4

Както и при други аспекти на планирането на прегледи, техническите оценки, описани в
настоящите насоки, следва да бъдат изготвени от собственика или оператора в
сътрудничество с Администрацията преди началото на подновителния преглед, т.е.
преди започването на прегледа и обикновено най-малко 12 до 15 месеца преди датата
на приключване на прегледа.

2.3

Настоящите насоки не могат да се използват за редуциране на изискванията на
приложения 1, 2 и 3 съответно за щателен преглед, измерване на дебелината и
изпитване на цистерни, които във всички случаи трябва да се изпълняват.

Минимални изисквания

информация относно видовете превозвани товари, използването на
различни цистерни за товари/баласт, защитата на цистерните и
състоянието на покритието, ако има такова.

2.4.2 Техническите оценки на относителните рискове на склонността към увреждане
или влошаване на различни структурни елементи и зони следва да се преценяват и
решават въз основа на признати принципи и практики, каквито могат да бъдат
намерени в справки 2, 1 и 4.

.3

ДЪРЖАВЕН

2.2

Техническите оценки, описани в настоящите насоки, имат за цел да подпомогнат
идентифицирането на критични структурни зони, обозначаването на съмнителни зони и
съсредоточаването на вниманието върху структурни елементи или зони със структурни
елементи, които могат да бъдат особено податливи на или да покажат история на
загуби или повреди. Тази информация може да бъде полезна при обозначаване на
места, зони и цистерни за измерване на дебелината, щателен преглед и изпитване на
цистерни.

2.1

2

Настоящите насоки съдържат информация и предложения относно техническите
оценки, които могат да бъдат от полза във връзка с планирането на разширени
специални прегледи на нефтени танкери. Както е посочено в 5.1.5, настоящите насоки
са с препоръчителен характер и могат да се използват по преценка на
Администрацията, когато това бъде счетено за необходимо и целесъобразно, при
подготовката на необходимата програма за преглед.

1

НАСОКИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАНИРАНЕТО
НА РАЗШИРЕНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

С Т Р. 1 6 6
БРОЙ 49
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3.2.3.2 Участъците, които подлежат на измерване на дебелината, обикновено следва
да бъдат обозначени в цистерни и пространства, където се счита, че рискът от корозия
е най-висок.

TSCF, Condition Evaluation and Maintenance of Tanker Structures, 1992.

TSCF, Guidance Manual for the Inspection and Condition Assessment of Tanker
Structures, 1986.

331

ВЕСТНИК

3.2.3.1 Въз основа на таблицата с рисковете от корозия и оценката на проектния опит
могат да бъдат обозначени местата за първоначален щателен преглед и измерване на
дебелината (участъци).

3.2.3 Места за щателен преглед и измерване на дебелината

3.2.2.4 Различните цистерни и пространства следва да бъдат посочени със
съответните обозначени рискове от корозия.

3.2.2.3 Оценката на рисковете от корозия следва да се основава на информацията в
справка 2, заедно с възрастта на кораба и съответната информация за очакваното
състояние, получена от информацията, която е събрана за изготвянето на програмата
за преглед.

3.2.2.2 Справка 2 дава примери, които могат да се използват за оценка и описание на
състоянието на покритието с помощта на снимки на типичните условия.

употребата на цистерните и пространствата;
състояние на покритието;
състояние на анодите;
процедури за почистване;
предишни повреди от корозия;
използване на баласт и време за товарните цистерни;
схема на риска от корозия (вижте справка 2, таблица 3.1); и
местоположение на нагретите цистерни.

2

1

Библиография

3.2.3.3 Обозначаването на цистерни и пространства за щателен преглед първоначално
следва да се основава на най-високия риск от корозия и винаги да включва баластни
танкове. Принципът за подбор следва да бъде такъв, че обхватът да се увеличава с
възрастта или когато информацията е недостатъчна или ненадеждна.

ДЪРЖАВЕН

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

3.2.2.1 За да се оценят относителните рискове от корозия, като цяло трябва да се
вземе предвид следната информация:

3.2.2 Корозия

3.2.1.8 Избраните зони на конструкцията, определени по време на този процес, следва
да бъдат записани и отбелязани на чертежите на конструкцията, които ще бъдат
включени в програмата за преглед.

3.2.1.7 В това отношение изчисляването на напрежението на типичните и важни
компоненти и детайли, съобразно съответните методи, може да се окаже полезно и
следва да се има предвид.

3.2.1.6 Употребата на високоякостна стомана е важен фактор. Детайлите,
демонстриращи добър експлоатационен опит, когато е използвана обикновена, мека
стомана, могат да бъдат по-податливи на повреди, когато се използват високоякостна
стомана и свързаните с нея по-високи напрежения. Налице са обширни и като цяло
добри данни при употребата на високоякостна стомана за надлъжни материали в
конструкции на палубата и дъното. Данните за други места, където динамичните
напрежения могат да бъдат по-високи, са по-малко благоприятни, например странични
конструкции.

3.2.1.5 Прегледът на основните чертежи на конструкцията, в допълнение към
горепосочените цифри, следва да включва проверка за типичните детайли на
конструкцията, където е имало пукнатини. Факторите, които допринасят за повредите,
трябва да бъдат внимателно обмислени.

да бъдат податливи на повреди. Пример е показан на фигура 2.
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Повреда от корозия:
подобен кораб, ако има
такъв

Повреда от корозия:
Този кораб

Състояние на
покритието
Състояние на анодите
Използване на цистерни

Риск от корозия

Състояние на покритието
Състояние на анода
Използване на цистерни

Фигура 1 - Процес на планиране: техническа оценка и преглед

Преглед

Приемливост за
Администрация

Програма за преглед

Места за измерване на дебелината и щателен преглед

Събиране на информация
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усилващ набор
на челния прът

*фракту

обшивка на

странична
външна
обшивка или

*фракту

*фрактур
а
усилващ
б

преграда и челен прът, скъсени и частично
обновени или алтернативно заварени

Изглед A‐

ск

ск

помощн
а

цял пръстен, ако фрактурите в
преградната планка са малки и
се ремонтират чрез заваряване

ПРЕДЛОЖЕН РЕМОНТ

Тема: КАТАЛОГ НА ДЕТАЙЛИТЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА

СЪВМЕСТЕН ФОРУМ ЗА КОНСТРУКЦИЯТА НА ТАНКЕРИТЕ

ФИГУРА
1
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Фигура 2 - Типичен пример за повреда и ремонт (възпроизведен от справка 1)

ФИГУРА
1

ФАКТОРИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОВРЕДИТЕ
1 Асиметрична връзка на усилващ набор на челния прът, водеща до високи върхови натоварвания в петата на усилващия набор при натоварване
поради износване.
2 Недостатъчна зона на свързване на надлъжен елемент към планка на преградата.
3 Дефектна заварка около дебелината на планката.
4 Висока локализирана корозия в зони на концентрация на напрежение, като например връзки на усилващия набор на челния прът, ъгли на части за
надлъжен елемент и връзката на преградата към корпуса при частите.
5 Висок натиск на срязване в преградата на напречния елемент.
6 Динамични морски товари/движения на кораба.

Бележка* може да се появят една или повече фрактури

Изглед A‐

счупена
заварка/преград
а

Външна обшивка
или
Надлъжен

ТИПИЧНИ ПОВРЕДИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Връзки на надлъжни елементи към напречни прегради
ПРИМЕР №. 1 Фрактури на преградата и челния прът при частите за връзките на надлъжните усилващи набори

ДЪРЖАВЕН

Настоящи зони, в които
е намерена повреда
и рисковете се считат за високи.
Отбелязване на скици или чертежи

Повреди по корпуса:
общ опит

Анализ:
повреди по корпуса на
подобни кораби,
ако са налични

Анализ:
повреди по корпуса на
този кораб

Рискове, свързани с

Вход:
Рисунки, доклади,
Допустим
Корозия
толеранс

С Т Р. 1 6 8
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Общи положения

Оценка на надлъжната якост

Изисквания за модула на напречното сечение на носещата греда на корпуса

да се изчисли действителното сечение на модули (Zact) на напречното
сечение на носещата греда на корпуса на кораба чрез прилагане на
метода за изчисляване, посочен в допълнение 1, като се използва
дебелината, измерена, обновена или подсилена, според случая, по време
на подновителния преглед за свидетелство за безопасност.

.2
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за кораби, построени преди 1 юли 2002 г., действителният модул (Zact) на
напречното сечение на носещата греда на корпуса на кораба, изчислен в
съответствие с изискванията на параграф 2.1.2.2, следва да отговаря на
критериите за минимален модул на сечението за кораби в експлоатация,
изискван от Администрацията или признатата организация за
класификация, при условие че в никакъв случай Zact не е по-малък от
границата на диминуция на минималния модул на сечението (Zmc), както е
посочено в допълнение 2.

.2

ВЕСТНИК

2.2.1 Действителният модул на напречното сечение на носещата греда на корпуса на
кораба, изчислен в съответствие с параграф 2.1.2.2, трябва да отговаря на едно от
следните условия, според случая:

2.2

да се обновят или подсилят палубните или дънните фланци така, че
действителната площ на сечението да не е по-малка от 90% от
оригиналната площ; или

.1

2.1.2 Ако диминуцията на площта на сечението на палубния или дънния фланец
надхвърля 10% от съответната им оригинална площ (т.е. първоначалната площ на
сечение, когато корабът е бил построен), следва да се предприеме една от следните
мерки:

за корабите, построени на или след 1 юли 2002 г., действителният модул
(Zact) на напречното сечение на носещата греда на корпуса на кораба,
изчислен в съответствие с изискванията на параграф 2.1.2.2, не трябва да
бъде по-малък от границите на диминуция, определени от
Администрацията, като се вземат предвид препоръките, приети от
организацията; или

.1

ДЪРЖАВЕН

2.1.1 Площите на напречните сечения на фланеца на палубата (палубната обшивка и
надлъжните елементи на палубата) и фланеца на дъното (външната обшивка на дъното и
надлъжните елементи на дъното) на носещата греда на корпуса на кораба се изчисляват,
като се използва дебелината, измерена, обновена или подсилена, според случая, по
време на подновителния преглед за свидетелство за безопасност.

2.1 Изчисляване на площите на напречните сечения на фланците на носещата
греда на корпуса на палубата и дъното

При нефтени танкери с дължина 130 m и повече и възраст над 10 години надлъжната
якост на носещата греда на корпуса на кораба следва да се оценява в съответствие с
изискванията на настоящото приложение въз основа на дебелината, измерена, обновена
или подсилена, според случая, по време на подновителния преглед на свидетелството за
безопасност на конструкцията на товарни кораби или свидетелството за безопасност на
товарни кораби (подновителен преглед за свидетелство за безопасност). Състоянието на
носещата греда на корпуса за оценка на надлъжната якост следва да се определи в
съответствие с методите, посочени в допълнение 3.

2

1.2 За да може оценяваната надлъжна якост на кораба да бъде призната за валидна,
ъгловата заварка между надлъжните вътрешни елементи и обвивките на корпуса трябва
да бъде в добро състояние, за да се запази целостта на надлъжните вътрешни елементи с
обвивки на корпуса.

1.1 Тези критерии следва да се използват за оценка на надлъжната якост на носещата
греда на корпуса, както се изисква в 8.1.2.

1

КРИТЕРИИ ЗА НАДЛЪЖНА ЯКОСТ НА НОСЕЩАТА ГРЕДА
НА КОРПУСА НА НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

БРОЙ 49
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Модулът на дъното е свързан с базовата линия.
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9
За надлъжните носещи греди между множество люкове се използват специални
изчисления.

= 1,0 за мека стомана с граница на пластичност 235 N/mm2 и повече

k
= 0,72 за високоякостна стомана с граница на пластичност 355 N/mm2
и повече.

k
= 0,78 за високоякостна стомана с граница на пластичност 315 N/mm2
и повече

k

= фактор на материала, напр.
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3
Горният стандарт обаче може да не се прилага за кораби от необичаен тип или
конструкция, например за кораби с необичайни базови пропорции и/или разпределения на
теглото.

2
Размерите на частите на корабния набор на всички непрекъснати надлъжни
елементи на носещата греда на корпуса на кораба въз основа на изискването за модула
на сечението в 1 по-горе трябва да се поддържат в рамките на 0.4L мидела. Въпреки това
в специални случаи, въз основа на вида на кораба, формата на корпуса и условията на
натоварване, размерите на частите на корабния набор могат постепенно да бъдат
намалени към крайната стойност на част 0,4L, като се има предвид желанието да не се
възпрепятства гъвкавостта при натоварвания на кораба.

k

ВЕСТНИК

x и y се измерват до точката, даваща най-голямата стойност на yt.

x = разстояние от върха на непрекъснатия якостен елемент до централната линия
на кораба;

y = разстояние от неутралната ос до върха на непрекъснатия якостен елемент;

където:

8
Непрекъснатите шахти и надлъжните комингси на люковете следва да бъдат
включени в площта на надлъжно сечение, при условие че ефективно се поддържат от
надлъжни вертикални прегради или дълбоки носещи греди. След това модулът на
палубата се изчислява, като инерционният момент се раздели на следното разстояние,
при условие че то е по-голямо от разстоянието до линията на палубата отстрани:

7

6
Модулът на палубата е свързан с линията на проектна височина на палубата
отстрани.

= Коефициент на проектния блок при газене d, съответстващ на лятната
товарна водолиния, въз основа на L и B. Cb не трябва да бъде по-малко от
0,6.

= най-голяма проектна широчина в метри.

B
Cb

=

дължина на кораба. L е разстоянието в метри по лятната товарна
водолиния от предната страна на носа до задната страна на оста на руля
или центъра на балера на руля, ако няма ос на руля. L не трябва да бъде
по-малко от 96% и не е необходимо да бъде по-голямо от 97% от
крайната дължина на лятната товарна водолиния. При кораби с
необичайна кърма и носова част дължината L може да бъде специално
разгледана.

(cm3)

L

където:

Zmc = cL2 B (Cb + 0.7)k

1
Границата на диминуция на минималния модул на сечение (Zmc) на нефтени
танкери в експлоатация се определя по следната формула:

ГРАНИЦА НА ДИМИНУЦИЯ НА МИНИМАЛНАТА НАДЛЪЖНА ЯКОСТ НА КОРАБИ В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Допълнение 2

ДЪРЖАВЕН

5
Сенчестата зона се получава чрез начертаване на две допирателни линии с ъгъл
на отваряне 30°.

4
Сбор без изваждане на по-малки широчини на отваряне в едно напречно сечение
в зоната на дъното или палубата от 0,06 (B – Σb) (където B = широчина на кораба, Σb =
обща широчина на големите отвори) може да се счита за еквивалентен на горепосоченото
намаление на модула на сечението.

3
По-малките отвори (люкове, отвори за намаляване на теглото, единични бразди по
спойките и т.н.) не е необходимо да бъдат изваждани, при условие че сборът от техните
широчини или широчините на сенчестата площ в едно напречно сечение не намалява
модула на сечението на палубата или дъното с повече от 3% и при условие че височината
на отворите за намаляване на теглото, дренажните отвори и единичните бразди по
надлъжните елементи или надлъжните носещи греди не надвишава 25% от дълбочината
на преградата, при бразди с максимален размер 75 mm.

2
Големите отвори, т.е. отвори с дължина над 2,5 m или широчина над 1,2 m, и
браздите, когато се прилага дъгово заваряване, винаги се изваждат от площите на
сеченията, използвани при изчисляването на модула на сечението.

1
При изчисляване на напречния модул на сечението на носещата греда на корпуса
на кораба следва да се вземе предвид площта на сечението на всички елементи с
непрекъсната надлъжна якост.

КРИТЕРИИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МОДУЛИТЕ НА СЕЧЕНИЕТО НА СРЕДНАТА
ЧАСТ НА НОСЕЩАТА ГРЕДА НА КОРПУСА

Допълнение 1

С Т Р. 1 7 0
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Извадков метод за измерване на дебелината

3.1
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Когато се установи, че едно или повече напречни сечения са недостатъчни по

Допълнителни измервания, когато надлъжната якост е недостатъчна

диминуцията на дебелината на обшивката на палубата или дъното,
която ще бъде подсилена, не трябва да попада в диапазона на
значителна корозия (75% от допустимата диминуция, свързана с
обшивката на палубата);
подравняването и подреждането, включително затягането
ремъците, е в съответствие със стандарт, признат
Администрацията;
ремъците са непрекъснати по цялата дължина 0,5L мидела; и
при челното заваряване и, в зависимост от широчината на ремъка,
при прорезните заварки се използват непрекъснати ъглови заварки и
заварки с пълно проникване. Прилаганите процедури за заваряване
следва да бъдат приемливи за Администрацията.

.2

.3

.4
.5

3453
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4.4 Съществуващата конструкция в близост до резервните зони, заедно с
монтираните ремъци и т.н. трябва да може да издържа на приложените
натоварвания, като се вземат предвид устойчивостта на деформиране и състоянието
на заварките между надлъжните елементи и обшивката на корпуса.

на
от

за възстановяване и/или увеличаване на надлъжната якост;

.1

4.3 Алтернативните методи за ремонт, включващи монтиране на ремъци или
модификация на конструктивни елементи, следва да бъдат обект на специално
внимание. При монтирането на ремъци то следва да бъде ограничено до следните
условия:

ВЕСТНИК

3

2.6
Дебелината на всеки компонент се определя чрез усредняване на всички
измервания, направени по отношение на напречното сечение на всеки компонент.

2.5 При надлъжни елементи, различни от посочените в 2.4, които трябва да се
измерват във всяко напречно сечение в съответствие с изискванията на приложение
2, всеки надлъжен елемент и носеща греда трябва да се измерват върху преградата
и челната планка, като всяка планка трябва да се измерва поне в една точка на
стрингер.

2.4 В рамките на 0,1D (където D е проектната височина на борда на кораба) на
палубата и дъното на всяко напречно сечение, което се измерва в съответствие с
изискванията на приложение 2, всеки надлъжен елемент и носеща греда следва да
се измерват върху преградата и челната планка, а всяка планка следва да се
измерва в една точка между надлъжните елементи.

Ефективни методи за ремонт

4.1 Степента на обновяване или подсилване, извършени в съответствие с
настоящото приложение, следва да бъде в съответствие с точка 4.2.
4.2 Минималната непрекъсната дължина на обновен или подсилен конструктивен
елемент следва да бъде не по-малка от два пъти разстоянието между основните
елементи.
Освен това диминуцията на дебелината на челната връзка на всеки
съединяващ елемент, намиращ се отпред и отзад на заменения елемент (планки,
усилващи набори, прегради и фланци и т.н.) не трябва да попада в диапазона на
значителна корозия (75% от допустимата диминуция, свързана с всеки отделен
елемент). Когато разликите в дебелината на челната връзка надвишават 15% от пониската дебелина, следва да се предвиди преходен конус.

4

3.2
Допълнителни измервания на дебелината следва да се извършват и на едно
напречно сечение пред и едно след всяка ремонтирана зона, доколкото е
необходимо, за да се гарантира, че зоните, граничещи с ремонтирания участък, също
отговарят на изискванията на Кодекса.

отношение на изискванията за надлъжна якост, посочени в настоящото приложение,
броят на напречните сечения за измерване на дебелината следва да се увеличи
така, че да участва всяка цистерна в рамките на зоната от 0,5L мидела. Трябва да
участват пространствата в цистерните, които са частично в рамките, но се простират
отвъд 0,5L зоната.

ДЪРЖАВЕН

2.3 Измерват се най-малко две точки на всяка планка на палубата и/или на
външната планка на дъното, които трябва да бъдат измерени в рамките на товарното
помещение в съответствие с изискванията на приложение 2.

2.2 Минималният брой напречни сечения, от които трябва да се вземат проби,
следва да бъде в съответствие с приложение 2. Напречните сечения трябва да са
разположени на места, където има съмнения за най-голямо намаляване на
дебелината или такива са открити при измерванията на палубната и дънната
обшивка, посочени в 2.3, като те трябва да не включват зони, които са били обновени
или подсилени.

2.1 Съгласно изискванията на раздел 2.5 напречните сечения следва да бъдат
избрани така, че да могат да се извършат измервания на дебелината за възможно
най-голям брой различни цистерни в корозивна среда, например баластни танкове,
които имат обща равнинна граница с товарни цистерни, оборудвани с нагревателни
намотки, други баластни танкове, товарни цистерни, които е разрешено да се пълнят
с морска вода, и други товарни цистерни. Следва да се изберат баластни танкове,
които имат обща равнинна граница с товарни цистерни, оборудвани с нагревателни
намотки, и товарни цистерни, които е разрешено да се пълнят с морска вода.

2

Надлъжната якост следва да се оценява в границите на 0,4L мидела по цялото
протежение на дължината на носещата греда на корпуса, която съдържа цистерни в
нея, и в рамките на 0,5L мидела за съседни цистерни, които могат да се простират
над 0,4L мидела, където цистерни означава баластни танкове и товарни цистерни.

1
Обхват на оценката на надлъжната
якост

ИЗВАДКОВ МЕТОД ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДЕБЕЛИНАТА ЗА МЕТОДИТЕ ЗА
ОЦЕНКА НА НАДЛЪЖНАТА ЯКОСТ И РЕМОНТ

Допълнение 3
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за допълнение на Наредба № Н-00-0001
от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (обн., ДВ, бр. 18 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 30 и 101 от 2012 г., бр. 40 и 95
от 2016 г., бр. 57 от 2020 г.)
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 1в и 1г:
„§ 1в. (1) През 2021 г. заявленията за редовни проучвания по чл. 17а, ал. 1, т. 1 се
подават до 30 юни.
(2) Заявленията за редовни проучвания
по чл. 17а, ал. 1, т. 1, подадени през 2021 г.
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преди влизането в сила на тази наредба, се
считат подадени в срока по ал. 1.
§ 1г. Заявленията за редовни проучвания
по чл. 17а, ал. 1, т. 1, подадени през 2021 г., се
разглеждат от Съвета за теренни проучвания
не по-късно от 31 юли 2021 г., като заседанията
могат да се провеждат от разстояние с осигурено пряко и виртуално участие при спазване
изискванията за кворум и лично гласуване.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Велислав Минеков
3353
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-25
от 1 юни 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 Карнобат след Решение № 178.I.
по протокол № 15 от 14.04.2021 г. на Общинския
съвет – Карнобат, решение на Педагогическия
съвет на Професионалната гимназия по селско
стопанство и лека промишленост – гр. Карнобат,
отразено в протокол № 6 от 11.03.2021 г., становище от Регионалното управление на образованието – Бургас, и становище на експертната комисия,
назначена със Заповед № РД-09-1107 от 21.05.2021 г.
на министъра на образованието и науката, и при
спазване изискванията на чл. 31, ал. 3 от ЗПУО и
чл. 8, т. 1, буква „б“ от наредбата, поради промяната
в изучаваните професии, считано от 15.09.2021 г.
определям наименованието на Професионална
гимназия по селско стопанство и лека промишленост – гр. Карнобат, както следва: Професионална
гимназия по селско стопанство – гр. Карнобат,
община Карнобат, област Бургас.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Н. Денков
3508
ЗАПОВЕД № РД-14-26
от 1 юни 2021 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, aл. 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 у чилищното образование, по мотивирано
предложение от кмета на община Ямбол след
решение по т. 29 в протокол от 22.04.2021 г. на
двадесет и третото заседание на Общинския съвет – Ямбол, решение на Педагогическия съвет
на Професионалната гимназия по хранителни
технологии и туризъм – гр. Ямбол, отразено в
протокол № 10 от 22.02.2021 г., становище от Регио
налното управление на образованието – Ямбол,
и становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-1107 от 21.05.2021 г. на
министъра на образованието и науката, и при
спазване изискванията на чл. 31, ал. 3 от ЗПУО
и чл. 8, т. 1, буква „б“ от наредбата, поради промяната в изучаваните професии и даване име на
училището, считано от 15.09.2021 г. определям
наименованието на Професионална гимназия по

хранителни технологии и туризъм – гр. Ямбол,
както следва: Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Ямбол, община
Ямбол, област Ямбол.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Н. Денков
3509

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-301
от 31 март 2021 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
изменено 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 2009/93/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 Континенталния биогеографски регион (нотифицирано
под номер C (2008) 8039) обявявам:
1. Защитена зона BG0000602 „Кабиюк“ в землищата на с. Върбак, община Хитрино, област
Шумен, с. Коньовец, гр. Шумен, община Шумен,
област Шумен, с обща площ 2867,614 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000602 „Кабиюк“ са:
2.1. следните типове природни местообитания
по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР):
– 40A0 * Субконтинентални пери-панонски
храстови съобщества;
– 40C0 * Понто-сарматски широколистни
храстчета;
– 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)
(*важни местообитания на орхидеи);
– 6240 * Субпанонски степни тревни съобщества;
– 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и
Carpinus betulus;
– 91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus
spp.;
2.2. местообитанията на следните видове по
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:
2.2.1. бозайници – Пъстър пор (Vormela peregusna);
2.2.2. земноводни и влечуги – Голям гребенест
тритон (Triturus karelinii), Пъстър смок (Elaphe
sauromates), Шипоопашата костенурка (Testudo
hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);
2.2.3. растения – Червено усойниче (Echium
russicum).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и под държане на т иповете
природни местообитания, посочени в т. 2.1,
местообитанията на посочените в т. 2.2 видове,
техните популации и разпространение в грани-
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ците на зоната, за постигане и поддържане на
благоприятното им природозащитно състояние
в Континенталния биогеографски регион;
3.2. увеличаване на приноса на защитената
зона по отношение на площта на природни местообитания с кодове 40A0*, 40C0* и 6240*;
3.3. подобряване на структурата и функци
ите на природни местообитания с кодове 40A0*,
40C0*, 6210 (* важни местообитания на орхидеи),
6240* и 91I0*;
3.4. подобряване на местообитанията на видовете Голям гребенест тритон (Triturus karelinii),
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и Червено
усойниче (Echium russicum);
3.5. при необходимост подобряване на състоя
нието или възстановяване на типове природни
местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания
на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.
4. 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
Континенталния 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.
5. Приоритетни за опазване в защитената
зона са типовете природни местообитания по
т. 2.1, означени със знак (*) в приложение № 1
от ЗБР, както и типовете природни местообитания и видовете, за които са определени цели за
подобряване в т. 3.
6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона
BG0000602 „Кабиюк“, е посочен в приложението,
неразделна част от настоящата заповед.
7. Стандартният формуляр с данни 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 – Шумен, и на интернет страницата на
Информационната система за защитените зони
от екологичната мрежа Натура 2000.
8. В границите на защитената зона се забранява:
8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища;
8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и
бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага
за определени на основание на нормативен акт
трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни
ситуации и за провеждане на противопожарни,
аварийни, контролни и спасителни дейности;
8.3. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и
разширяване на концесионните площи за добив
на общоразпрост ранени полезни изкопаеми
(строителни и скалнооблицовъчни материали);
забраната не се прилага в случаите, в които към
датата на обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ има започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване,
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и/или за предоставяне на концесия за добив по
Закона за подземните богатства и по Закона за
концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и/или чл. 31 от
ЗБР, или е подадено заявление за регистриране
на търговско откритие;
8.4. промяна на начина на трайно ползване,
разораване, залесяване и превръщане в трайни
насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;
8.5. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета,
традиционни ивици, заети с храстово-дървесна
растителност сред обработваеми земи, защитни
горски пояси, каменни огради и живи плетове)
при ползването на земеделските земи като такива
освен в случаите на премахване на инвазивни
чужди видове дървета и храсти;
8.6. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни
субстрати и продукти за растителна защита,
които не отговарят на изискванията на Закона
за защита на растенията;
8.7. употреба на минерални торове в ливади,
пасища, мери, изоставени орни земи и горски
територии, както и на продукти за растителна
защита от професионална категория на употреба
в тези територии освен при каламитет, епифитотия или при прилагане на селективни методи
за борба с инвазивни чужди видове;
8.8. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за
внасяне в земеделските земи без разрешение от
специализираните органи на Министерството на
земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви
органични замърсители в утайките превишава
фоновите концентрации съгласно приложение
№ 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за
допустимо съдържание на вредни вещества в
почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);
8.9. използване на води за напояване, които
съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;
8.10. палене на стърнища, слогове, крайпътни
ивици и площи със суха и влаголюбива растителност.
9. Горските типове природни местообитания
по т. 2.1 се стопанисват в съответствие с разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 8
от 5.08.2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от
2011 г.) и за тях е задължително прилагането на
„Система от режими и мерки за стопанисване на
горските типове местообитания от приложение
№ 1 от Закона за биологичното разнообразие“,
утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
10. Мерки за постигане целите на опазване
на защитената зона са определени или могат да
се определят също във:
10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;
10.2. горскостопанските и ловностопанските
планове и програми;
10.3. плана за управление на речните басейни
в Черноморския район за басейново управление
на водите;
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10.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;
10.5. планове за действие за видове и планове
за управление на защитени територии;
10.6. други планови, програмни и стратегичес
ки документи.
11. В границите на защитената зона се препоръчва:
11.1. поддържане на обработваеми земи, които
не са включени в сеитбооборот пет или повече
години, като ливада, пасище или мера;
11.2. промяна на начина на трайно ползване
на обработваеми земи, които не са включени в
сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“,
„пасище“ или „мера“;
11.3. изпълнение на мерки за поддържане и
опазване на съществуващите постоянни пасища,
мери, ливади и местообитанията по т. 2.1 от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно
списъка с инвазивни чужди видове, които засягат
Съюза (създаден и актуализиран с регламенти
за изпълнение на Комисията в съответствие с
Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския
парламент и на Съвета), публикуван на интернет
страницата на МОСВ;
11.4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна
стойност чрез:
– косене ръчно или с косачки за бавно косене
от центъра към периферията или от единия край
на площта към другия с ниска скорост, като
окосената трева се изсушава и събира на купове
или се изнася от парцела;
– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на
стопанството, на която се извършва пашата, от
0,3 до 1 ЖЕ/ха;
11.5. създаване на площи, заети с храстоводървесна растителност сред обработваеми земи,
на каменни купчини и малки водни площи след
предварително съгласуване с РИОСВ – Шумен;
11.6. прилагане на разновъзрастни лесовъдски
системи в природно местообитание с код 91I0*
за превръщане на издънковите насаждения в
семенни;
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11.7. намаляване на въздействието от селското
стопанство (преизпасване) върху природни местообитания с кодове 40A0*, 40C0* и 91I0*;
11.8. подмяна на инвазивните чужди видове
дървета и храсти с местни видове след премахването им от характеристики на ландшафта (синори,
жизнени единични и групи дървета, традиционни
ивици, заети с храстово-дървесна растителност
сред обработваеми земи, защитни горски пояси
и живи плетове).
12 . Реж и м н а дей но с т и , под леж а щ и н а
с ъгласу ва не/одобрен ие: п ла нове, п рог рам и,
проекти и инвестиционни предложения, които
не са непосредствено свързани или необходими
за управлението на защитената зона и които
поотделно или във взаимодействие с дру ги
планове, програми, проекти или инвестиционни
предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху нея, се подлагат
на оценка за съвместимост та им с предмета и
целите на опазване на защитената зона, съг
ласно чл. 31 от ЗБР и наредбата по чл. 31а от
същия закон.
Настоящата заповед не отменя забраните и
ограниченията на дейности, наложени по силата
на други нормативни и административни актове.
Защитените територии, обявени по реда на
Закона за защитените територии, попадащи в
границата на защитена зона BG0000602 „Кабиюк“, запазват статута, категорията, границите
и режимите си на опазване. Горното не отменя
прилагането на забраните и ограниченията по
настоящата заповед за тези територии.
Нарушителите на забраните и ограниченията
по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от ЗБР.
Защитена зона BG0000602 „Кабиюк“ да се
впише в регистрите на защитените зони, водени в
МОСВ и РИОСВ – Шумен, съгласно чл. 18 от ЗБР.
Заповедта влиза в сила от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е
окончателна и не подлежи на обжалване.
За министър:
Н. Кънчев

Приложение
към т. 6 от Заповед № РД-301/31.03.2021 г.
Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000602
„Кабиюк“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

X
498056,969
498044,614
498056,969
498255,065
498350,150
498334,302
498072,818
497795,485
497537,085
497293,104

Y
4800396,265
4800386,414
4800388,339
4800372,492
4800285,330
4800166,474
4799841,600
4799904,988
4799981,810
4799787,307

№
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

X
497209,125
497391,371
497327,982
497201,201
497106,116
496892,174
496702,003
496392,974
495941,320
495766,997

Y
4798993,754
4798114,213
4798074,596
4798114,213
4798280,613
4798359,851
4798296,461
4798296,461
4798336,080
4798431,164

№
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

X
495457,969
495600,597
495616,445
495632,293
495687,759
495790,768
495980,938
496036,620
496069,424
496258,965

11

497121,963 4799619,732

23

495418,351 4798534,174

35

496915,945 4799485,029

12

497153,659 4799477,106

24

495386,655 4798629,261

36

496924,246 4799497,667

3477

Y
4798700,574
4798748,116
4798827,355
4799033,374
4799168,078
4799413,713
4799698,971
4799695,695
4799689,878
4799654,151

№
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

X
496939,717
497018,955
497026,879
497003,107
496892,174
496876,326
496955,563
497090,267
497938,114
498056,969

Y
4799691,046
4799762,362
4799849,523
4800111,007
4800253,636
4800396,265
4800483,423
4800499,272
4800451,730
4800396,265
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ЗАПОВЕД № РД-302
от 31 март 2021 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
изменено 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 2009/93/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 Континенталния биогеографски регион (нотифицирано
под номер C (2008) 8039) обявявам:
1. Защитена зона BG0000611 „Язовир Горни
Дъбник“ в землищата на с. Телиш, гр. Койнаре,
с. Ракита, община Червен бряг, област Плевен,
с. Кру шовица, с. Садовец, с. Горни Дъбник,
община Долни Дъбник, област Плевен, с обща
площ 25 393,220 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“ са:
2.1. следните типове природни местообитания
по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР):
– 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи
води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или
Isoeto-Nanojuncetea;
– 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и CallitrichoBatrachion;
– 6250 * Панонски льосови степни тревни
съобщества;
– 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa
и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae,
Salicion albae);
– 91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus
spp.;
2.2. местообитанията на следните видове по
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:
2.2.1. бозайници – Пъстър пор (Vormela peregusna),
Видра (Lutra lutra), Лалугер (Spermophilus citellus),
Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni),
Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), Остроух нощник (Myotis blythii);
2.2.2. земноводни и влечуги – Червенокоремна
бумка (Bombina bombina), Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Голям гребенест тритон
(Triturus karelinii), Пъстър смок (Elaphe sauromates),
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);
2.2.3. риби – Обикновен щипок (Cobitis taenia);
2.2.4. безгръбначни – Обикновен сечко (Cerambyx
cerdo), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Буков сечко
(Morimus funereus), Ивичест теодоксус (Theodoxus
transversalis), Бисерна мида (Unio crassus).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и под д ържане на т иповете
природни местообитания, посочени в т. 2.1,
местообитанията на посочените в т. 2.2 видове,
техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на
благоприятното им природозащитно състояние
в Континенталния биогеографски регион;
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3.2. подобряване на структурата и функциите
на природни местообитания с кодове 3260, 6250*,
91E0* и 91I0*;
3.3. подобряване на местообитанията на видовете Голям гребенест тритон (Triturus karelinii),
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);
3.4. при необходимост подобряване на състоя
нието или възстановяване на типове природни
местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания
на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.
4. 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
Континенталния 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.
5. Приоритетни за опазване в защитената
зона са типовете природни местообитания по
т. 2.1, означени със знак (*) в приложение № 1
от ЗБР, както и типовете природни местообитания и видовете, за които са определени цели за
подобряване в т. 3.
6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона
BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“, е посочен в
приложението, неразделна част от настоящата
заповед.
7. Стандартният формуляр с данни 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 – Плевен, и на интернет страницата на
Информационната система за защитените зони
от екологичната мрежа Натура 2000.
8. В границите на защитената зона се забранява:
8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища;
8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и
бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага
за определени на основание на нормативен акт
трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни
ситуации и за провеждане на противопожарни,
аварийни, контролни и спасителни дейности;
8.3. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и
разширяване на концесионните площи за добив
на общоразпрост ранени полезни изкопаеми
(строителни и скалнооблицовъчни материали);
забраната не се прилага в случаите, в които към
датата на обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ има започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване,
и/или за предоставяне на концесия за добив по
Закона за подземните богатства и по Закона за
концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и/или чл. 31 от
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ЗБР, или е подадено заявление за регистриране
на търговско откритие;
8.4. промяна на начина на трайно ползване,
разораване, залесяване и превръщане в трайни
насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;
8.5. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета,
традиционни ивици, заети с храстово-дървесна
растителност сред обработваеми земи, защитни
горски пояси, каменни огради и живи плетове)
при ползването на земеделските земи като такива
освен в случаите на премахване на инвазивни
чужди видове дървета и храсти;
8.6. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни
субстрати и продукти за растителна защита,
които не отговарят на изискванията на Закона
за защита на растенията;
8.7. употреба на минерални торове в ливади,
пасища, мери, изоставени орни земи и горски
територии, както и на продукти за растителна
защита от професионална категория на употреба
в тези територии, освен при каламитет, епифитотия или при прилагане на селективни методи
за борба с инвазивни чужди видове;
8.8. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за
внасяне в земеделските земи без разрешение от
специализираните органи на Министерството на
земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви
органични замърсители в утайките превишава
фоновите концентрации съгласно приложение
№ 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за
допустимо съдържание на вредни вещества в
почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);
8.9. използване на води за напояване, които
съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;
8.10. палене на стърнища, слогове, крайпътни
ивици и площи със суха и влаголюбива растителност;
8.11. извеждане на сечи в природно местообитание с код 91E0*, с изключение за нуждите
на съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура, за предотвратяване на опасности,
застрашаващи живота и здравето на хората, при
бедствия и аварии, за поддържане/подобряване
на природните местообитания и местообитанията на видовете по т. 2, както и в случаите
на реализиране на допустими инвестиционни
предложения, одобрени по реда на екологичното
законодателство.
9. Горските типове природни местообитания
по т. 2.1 се стопанисват в съответствие с разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 8
от 5.08.2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от
2011 г.) и за тях е задължително прилагането на
„Система от режими и мерки за стопанисване на
горските типове местообитания от приложение
№ 1 от Закона за биологичното разнообразие“,
утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
10. Мерки за постигане целите на опазване
на защитената зона са определени или могат да
се определят също във:
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10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;
10.2. горскостопанските и ловностопанските
планове и програми;
10.3. плана за управление на речните басейни
в Дунавския район за басейново управление на
водите;
10.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;
10.5. планове за действие за видове;
10.6. други планови, програмни и стратегичес
ки документи.
11. В границите на защитената зона се препоръчва:
11.1. поддържане на обработваеми земи, които
не са включени в сеитбооборот пет или повече
години, като ливада, пасище или мера;
11.2. промяна на начина на трайно ползване
на обработваеми земи, които не са включени в
сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“,
„пасище“ или „мера“;
11.3. изпълнение на мерки за поддържане и
опазване на съществуващите постоянни пасища,
мери, ливади и местообитанията по т. 2.1 от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно
списъка с инвазивни чужди видове, които засягат
Съюза (създаден и актуализиран с регламенти
за изпълнение на Комисията в съответствие с
Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския
парламент и на Съвета), публикуван на интернет
страницата на МОСВ;
11.4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна
стойност чрез:
– косене ръчно или с косачки за бавно косене
от центъра към периферията или от единия край
на площта към другия с ниска скорост, като
окосената трева се изсушава и събира на купове
или се изнася от парцела;
– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на
стопанството, на която се извършва пашата, от
0,3 до 1 ЖЕ/ха;
11.5. изораване на нивите след 15 септември и
да не е едновременно с прибирането на реколтата;
11.6. запазване и където е уместно, възстановяване на типово специфичните хидроморфологични условия в природни местообитания с
кодове 3260 и 91E0*;
11.7. прилагане на разновъзрастни лесовъдски
системи в природно местообитание с код 91I0*
за превръщане на издънковите насаждения в
семенни;
11.8. подмяна на инвазивните чужди видове
дървета и храсти с местни видове след премахването им от характеристики на ландшафта (синори,
жизнени единични и групи дървета, традиционни
ивици, заети с храстово-дървесна растителност
сред обработваеми земи, защитни горски пояси
и живи плетове).
12. 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
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въздействие върху нея, се подлагат на оценка
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.
Настоящата заповед не отменя забраните и
ограниченията на дейности, наложени по силата
на други нормативни и административни актове.
Нарушителите на забраните и ограниченията
по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от ЗБР.
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БРОЙ 49

Защитена зона BG0000611 „Язовир Горни
Дъбник“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Плевен,
съгласно чл. 18 от ЗБР.
Заповедта влиза в сила от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е
окончателна и не подлежи на обжалване.
За министър:
Н. Кънчев

Приложение
към т. 6 от Заповед № РД-302/31.03.2021 г.
Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000611
„Язовир Горни Дъбник“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N
№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1

282615,280

4806411,076

116

274826,700

4797772,441

231

277492,754

4801513,938

346

274222,720

4802559,099

2

282738,860

4806355,401

117

274816,507

4797741,871

232

277342,912

4801936,224

347

274288,144

4802627,628

3

282817,205

4806317,750

118

274846,910

4797708,615

233

277359,910

4801942,069

348

274331,790

4802661,305

4

282947,330

4806273,873

119

274868,761

4797647,739

234

277462,288

4801997,625

349

274381,961

4802666,749

5

283031,539

4806231,923

120

274845,106

4797605,496

235

277535,202

4802018,463

350

274456,252

4802672,830

6

283119,995

4806195,951

121

274836,711

4797555,743

236

277623,572

4802072,593

351

274479,977

4802678,599

7

283457,890

4806136,746

122

274847,044

4797517,264

237

277691,110

4802107,731

352

274566,268

4802674,610

8

283523,341

4806121,752

123

274862,327

4797500,632

238

277754,725

4802127,208

353

274569,250

4802678,847

9

283577,239

4806075,220

124

274872,510

4797460,044

239

277859,799

4802163,782

354

274659,007

4802713,101

10

283607,505

4806037,783

125

274879,010

4797425,918

240

278017,996

4802229,077

355

274739,647

4802797,695

11

283662,498

4806015,231

126

274891,348

4797345,121

241

278084,649

4802244,789

356

274973,093

4802970,375

12

283738,427

4805967,774

127

274899,077

4797252,691

242

278112,415

4802363,843

357

275054,637

4803084,740

13

283795,235

4805941,162

128

274907,170

4797210,285

243

278140,126

4802404,626

358

275149,485

4803184,543

14

283901,319

4805895,741

129

274917,140

4797165,700

244

278161,560

4802442,058

359

275228,218

4803236,517

15

283904,734

4805894,279

130

274948,069

4797138,434

245

278100,443

4802456,516

360

275280,256

4803310,503

16

283981,903

4805876,469

131

274987,931

4797130,661

246

278062,279

4802500,240

361

275276,484

4803380,119

17

284064,541

4805899,860

132

275008,934

4797107,725

247

277947,912

4802583,269

362

275286,959

4803404,786

18

284095,078

4805916,449

133

275023,159

4797024,977

248

277949,355

4802617,355

363

275355,532

4803409,959

19

284142,278

4805941,846

134

275040,340

4797004,281

249

277963,872

4802720,833

364

275395,098

4803394,412

20

284156,560

4805948,188

135

275094,168

4796993,932

250

277875,811

4802764,752

365

275435,993

4803362,699

21

284215,005

4805831,293

136

275126,006

4796986,649

251

277794,939

4802790,313

366

275549,305

4803332,141

22

284318,290

4805789,978

137

275125,509

4796932,520

252

277729,132

4802795,256

367

275653,616

4803282,202

23

284690,121

4805789,978

138

275138,352

4796905,964

253

277585,801

4802811,532

368

275623,442

4803231,168

24

284793,408

4805789,978

139

275178,349

4796858,163

254

277452,925

4802837,363

369

275601,334

4803185,983

25

285082,608

4805707,350

140

275232,743

4796815,885

255

277230,579

4802869,035

370

275628,425

4803114,815

26

285165,236

4805686,693

141

275264,432

4796762,464

256

277131,507

4802891,313

371

275695,007

4803072,133

27

285495,751

4805624,720

142

275281,744

4796701,628

257

276989,445

4802904,226

372

275738,728

4803057,007

28

285640,352

4805542,091

143

275283,906

4796661,531

258

276908,989

4802917,666

373

275759,724

4803036,853

29

285810,707

4805442,720

144

275266,379

4796630,204

259

276844,439

4802923,799

374

275833,667

4803003,269

30

285756,434

4805412,400

145

275210,227

4796619,503

260

276798,372

4802909,752

375

275895,722

4802973,304

31

285667,271

4805350,081

146

275202,711

4796596,183

261

276735,187

4802873,702

376

275949,084

4802952,746

32

285560,532

4805298,770

147

275127,769

4796570,094

262

276678,403

4802837,333

377

276006,087

4802944,185

33

285465,649

4805242,861

148

275091,037

4796571,869

263

276627,808

4802794,307

378

276068,721

4802929,214

34

285401,146

4805193,547

149

275039,953

4796579,349

264

276570,579

4802739,605

379

276101,858

4802927,672

35

285276,081

4805134,930

150

275024,155

4796568,309

265

276460,591

4802669,861

380

276169,357

4802951,786

36

285069,113

4804997,763

151

275001,466

4796555,275

266

276463,462

4802599,609

381

276265,498

4803007,755

37

284931,780

4804849,490

152

274964,666

4796542,822

267

276449,758

4802514,006

382

276303,314

4803042,193

38

284853,880

4804728,676

153

274941,219

4796555,832

268

276420,697

4802260,911

383

276322,446

4803071,024

39

284825,411

4804677,777

154

274926,977

4796596,554

269

276393,854

4802057,777

384

276378,947

4803101,286

40

284796,772

4804580,852

155

274901,222

4796603,636

270

276379,030

4801992,334

385

276391,668

4803108,094
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№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

41

284783,405

4804553,374

156

274882,790

4796596,464

271

276359,246

4801951,185

386

276456,976

4803100,373

42

284752,201

4804528,687

157

274853,323

4796567,648

272

276355,625

4801915,278

387

276486,351

4803105,294

43

284727,157

4804514,033

158

274841,303

4796526,131

273

276366,101

4801878,687

388

276532,129

4803113,120

44

284731,518

4804493,104

159

274807,932

4796499,554

274

276392,776

4801811,650

389

276620,647

4803134,988

45

284591,722

4804581,051

160

274751,674

4796497,978

275

276298,160

4801745,846

390

276683,318

4803158,047

46

284371,682

4804467,380

161

274685,648

4796500,729

276

276227,507

4801813,111

391

276715,348

4803154,988

47

284241,975

4804175,525

162

274643,195

4796577,193

277

276109,303

4801892,855

392

276810,880

4803192,748

48

284103,677

4803933,501

163

274649,269

4796586,441

278

276107,198

4801937,065

393

276854,425

4803228,779

49

284414,843

4803587,766

164

274652,834

4796620,345

279

276106,980

4801977,095

394

276904,878

4803240,565

50

284622,288

4803311,172

165

274654,104

4796646,320

280

276076,045

4801998,690

395

276964,946

4803243,809

51

284760,587

4803069,156

166

274706,740

4796700,163

281

276040,711

4802012,426

396

277057,497

4803257,658

52

284587,710

4802654,273

167

274736,136

4796726,867

282

275965,656

4802118,202

397

277123,368

4803254,816

53

284553,139

4802412,249

168

274763,507

4796753,755

283

275911,241

4802158,584

398

277240,252

4803231,506

54

284726,007

4802066,512

169

274776,766

4796781,221

284

275890,285

4802187,410

399

277415,011

4803159,598

55

284518,562

4801789,918

170

274774,264

4796813,436

285

275894,388

4802235,306

400

277599,480

4803079,366

56

284103,677

4801582,472

171

274748,428

4796820,522

286

275909,812

4802264,814

401

277739,626

4802991,037

57

283757,934

4801444,183

172

274722,644

4796816,933

287

275933,451

4802299,832

402

277858,787

4802925,747

58

283412,200

4801547,901

173

274688,559

4796893,449

288

275889,185

4802347,664

403

277907,323

4802891,576

59

283308,472

4801755,347

174

274693,556

4796943,538

289

275836,961

4802397,760

404

278050,932

4802881,299

60

283273,901

4801651,619

175

274702,669

4796958,690

290

275816,220

4802430,579

405

278131,302

4802889,893

61

283308,472

4801789,918

176

274728,078

4796987,643

291

275811,606

4802462,753

406

278176,555

4802871,840

62

283585,067

4801962,786

177

274727,108

4797053,717

292

275816,407

4802526,748

407

278235,777

4802807,192

63

283688,786

4802135,661

178

274720,072

4797118,105

293

275812,683

4802580,908

408

278308,249

4802725,876

64

283481,349

4802343,098

179

274702,353

4797168,950

294

275813,198

4802686,960

409

278349,246

4802694,290

65

283204,753

4802343,098

180

274690,076

4797207,606

295

275807,173

4802779,333

410

278420,329

4802936,894

66

282893,589

4802481,396

181

274660,962

4797230,814

296

275718,450

4802868,889

411

278428,454

4802957,084

67

282997,308

4802723,421

182

274654,886

4797350,872

297

275684,173

4802914,390

412

278438,900

4802953,961

68

283273,901

4802896,284

183

274665,113

4797362,875

298

275660,995

4802937,283

413

278665,455

4802884,834

69

283377,620

4803034,585

184

274680,398

4797390,273

299

275633,090

4802942,434

414

278819,000

4802826,109

70

283377,620

4803207,454

185

274679,858

4797464,339

300

275598,131

4802925,695

415

278970,698

4802777,788

71

283031,886

4803414,899

186

274671,877

4797500,295

301

275506,117

4802845,248

416

279071,773

4802747,134

72

282789,862

4803414,899

187

274612,324

4797589,779

302

275433,001

4802784,078

417

279114,430

4802761,303

73

282374,977

4803587,766

188

274604,267

4797635,633

303

275382,850

4802740,048

418

279148,733

4802860,022

74

282202,110

4803726,063

189

274591,058

4797787,731

304

275354,810

4802697,173

419

279175,338

4802892,063

75

282029,234

4803795,212

190

274598,330

4797837,856

305

275392,935

4802601,512

420

279339,871

4802807,378

76

281579,780

4803795,212

191

274625,379

4797877,093

306

275446,403

4802535,248

421

279436,187

4803000,006

77

281337,756

4803587,766

192

274702,260

4797937,465

307

275470,900

4802498,299

422

279712,782

4803345,750

78

281164,888

4803345,750

193

274723,209

4797971,567

308

275471,256

4802460,149

423

279851,081

4803484,047

79

280957,442

4802965,437

194

274976,143

4798159,649

309

275431,782

4802429,771

424

280162,244

4803691,487

80

280784,575

4802723,421

195

275149,019

4798470,814

310

275371,844

4802394,072

425

280335,114

4803968,080

81

280335,114

4802550,544

196

275460,184

4798885,705

311

275352,877

4802372,797

426

280473,410

4804244,674

82

280058,518

4802343,098

197

275771,348

4799093,153

312

275345,277

4802337,027

427

280507,980

4804521,261

83

279920,229

4802170,229

198

275771,348

4799266,020

313

275351,009

4802284,803

428

280404,262

4804797,856

84

279920,229

4801962,786

199

275529,332

4799473,465

314

275356,045

4802260,508

429

279989,376

4804694,136

85

279954,799

4801686,199

200

275356,456

4799508,036

315

275287,602

4802213,192

430

279678,204

4804694,136

86

279851,081

4801478,753

201

275529,332

4799784,629

316

275253,626

4802172,516

431

279678,204

4805178,169

87

279574,486

4801375,035

202

275633,051

4799888,349

317

275280,831

4802109,570

432

280093,095

4805454,765

88

279590,722

4801318,213

203

275771,348

4799922,927

318

275123,563

4802053,758

433

280646,276

4805835,076

89

279593,018

4801315,126

204

276013,366

4799957,499

319

275038,730

4802131,074

434

280853,723

4805835,076

90

279591,846

4801314,274

205

276118,859

4799989,143

320

274997,348

4802150,795

435

281337,756

4805938,797

91

279643,634

4801133,018

206

276241,331

4799964,648

321

274996,643

4802180,839

436

281821,797

4806007,945

92

279851,081

4801063,868

207

276468,557

4799964,648

322

275083,483

4802283,467

437

282029,234

4806042,516

93

279643,634

4800683,557

208

276695,786

4799902,679

323

275115,774

4802378,346

438

282278,079

4806087,760
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№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

94

279401,619

4800614,406

209

276840,387

4799882,021

324

275094,545

4802445,205

439

282297,986

4806137,794

95

279228,742

4800476,110

210

277005,644

4799923,335

325

275048,213

4802469,763

440

282358,240

4806273,600

96

279055,874

4800337,810

211

277212,217

4800047,278

326

274993,509

4802491,487

441

282320,938

4806341,622

97

278813,858

4800199,515

212

277232,874

4800253,851

327

274958,370

4802488,985

442

282227,883

4806358,075

98

278606,412

4799957,499

213

277356,818

4800233,192

328

274913,967

4802464,224

443

281962,440

4806339,956

99

278468,114

4799715,481

214

277480,760

4800129,906

329

274754,885

4802451,289

444

281768,979

4806318,411

100

278398,974

4799473,465

215

277707,989

4800129,906

330

274688,032

4802434,726

445

281709,329

4806327,120

101

278295,247

4799196,872

216

277893,904

4799964,648

331

274624,848

4802370,009

446

281692,730

4806358,009

102

277984,082

4799024,003

217

278121,132

4800171,223

332

274587,755

4802347,895

447

281693,279

4806410,135

103

277672,917

4798885,705

218

278389,677

4800336,480

333

274547,535

4802344,011

448

281699,189

4806449,967

104

277465,470

4798747,410

219

278389,677

4800543,051

334

274508,389

4802360,105

449

281732,148

4806468,582

105

277292,604

4798781,978

220

278534,276

4800832,252

335

274459,705

4802384,631

450

281786,645

4806476,157

106

277188,885

4798989,424

221

278678,877

4800997,509

336

274415,880

4802386,983

451

281849,288

4806487,363

107

276946,860

4799058,574

222

278761,506

4801183,423

337

274375,659

4802383,099

452

282179,401

4806516,844

108

276601,124

4798920,274

223

278802,820

4801451,968

338

274330,629

4802361,476

453

282259,827

4806521,253

109

276497,398

4798643,691

224

278740,849

4801720,510

339

274246,063

4802307,926

454

282345,128

4806503,385

110

276047,944

4798539,962

225

278740,849

4801947,741

340

274199,865

4802302,353

455

282406,253

4806482,623

111

275736,770

4798332,524

226

278658,219

4801947,741

341

274152,418

4802312,944

456

282501,323

4806458,326

112

275425,605

4798125,079

227

278327,705

4801865,112

342

274132,096

4802345,976

457

282615,280

4806411,076

113

275079,870

4797952,211

228

278203,761

4801782,484

343

274117,032

4802402,743

114

274827,418

4797874,593

229

277914,563

4801741,167

344

274119,082

4802444,701

115

274830,890

4797820,334

230

277584,046

4801513,938

345

274171,246

4802487,879
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ЗАПОВЕД № РД-303
от 31 март 2021 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разно
образие и т. IV от Решение на Министерския
съвет № 811 от 16.11.2010 г.  (ДВ, бр. 96 от 2010 г.),
изменено с Решение на Министерския съвет № 615
от 2.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), предвид
Решение за изпълнение на Комисията 2013/23/
ЕС от 16 ноември 2012 г. за приемане на шести
актуализиран списък на териториите от значение
за Общността в Континенталния биогеографски
регион (нотифицирано под номер C (2012) 8135)
обявявам:
1. Защитена зона BG0000627 „Конунски дол“ в
землищата на с. Гостиля, община Долна Митрополия, област Плевен, с. Долни Луковит, община
Искър, област Плевен, гр. Кнежа, община Кнежа,
област Плевен, с обща площ 7790,628 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000627 „Конунски дол“ са:
2.1. типът природно местообитание 6250 *
Панонски льосови степни тревни съобщества
по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР);
2.2. местообитанията на следните видове по
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:
2.2.1. бозайници – Степен пор (Mustela ever
smanii), Пъстър пор (Vormela peregusna), Лалугер
(Spermophilus citellus);
2.2.2. влечуги – Пъстър смок (Elaphe sauromates),
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и поддържане на типа природно
местообитание, посочен в т. 2.1, местообитанията

на посочените в т. 2.2 видове, техните популации
и разпространение в границите на зоната, за
постигане и поддържане на благоприятното им
природозащитно състояние в Континенталния
биогеографски регион;
3.2. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типа природно
местообитание, посочен в т. 2.1, местообитания
на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.
4. Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на защитената зона
за постигане и поддържане на благоприятното
природозащитно състояние на типа природно местообитание и видовете по т. 2 в Континенталния
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.
5. Приоритетен за опазване в защитената зона
е типът природно местообитание, посочен в т. 2.1.
6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона
BG0000627 „Конунски дол“, е посочен в приложението, неразделна част от настоящата заповед.
7. Стандартният формуляр с данни 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 – Плевен, и на интернет страницата на
Информационната система за защитените зони
от екологичната мрежа Натура 2000.
8. В границите на защитената зона се забранява:
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8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища;
8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и
бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага
за определени на основание на нормативен акт
трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни
ситуации и за провеждане на противопожарни,
аварийни, контролни и спасителни дейности;
8.3. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и
разширяване на концесионните площи за добив
на общоразпрост ранени полезни изкопаеми
(строителни и скалнооблицовъчни материали);
забраната не се прилага в случаите, в които към
датата на обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ има започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване,
и/или за предоставяне на концесия за добив по
Закона за подземните богатства и по Закона за
концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и/или чл. 31 от
ЗБР, или е подадено заявление за регистриране
на търговско откритие;
8.4. промяна на начина на трайно ползване,
разораване, залесяване и превръщане в трайни
насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;
8.5. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета,
традиционни ивици, заети с храстово-дървесна
растителност сред обработваеми земи, защитни
горски пояси, каменни огради и живи плетове)
при ползването на земеделските земи като такива
освен в случаите на премахване на инвазивни
чужди видове дървета и храсти;
8.6. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни
субстрати и продукти за растителна защита,
които не отговарят на изискванията на Закона
за защита на растенията;
8.7. употреба на минерални торове в ливади,
пасища, мери, изоставени орни земи и горски
територии, както и на продукти за растителна
защита от професионална категория на употреба
в тези територии, освен при каламитет, епифитотия или при прилагане на селективни методи
за борба с инвазивни чужди видове;
8.8. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за
внасяне в земеделските земи без разрешение от
специализираните органи на Министерството на
земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви
органични замърсители в утайките превишава
фоновите концентрации съгласно приложение
№ 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за
допустимо съдържание на вредни вещества в
почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);
8.9. използване на води за напояване, които
съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;
8.10. палене на стърнища, слогове, крайпътни
ивици и площи със суха и влаголюбива растителност.
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9. Мерки за постигане целите на опазване на
защитената зона са определени или могат да се
определят също във:
9.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;
9.2. ловностопанските планове и програми;
9.3. плана за управление на речните басейни
в Дунавския район за басейново управление на
водите;
9.4. националния план за действие за енергията
от възобновяеми източници;
9.5. планове за действие за видове;
9.6. други планови, програмни и стратегически
документи.
10. В границите на защитената зона се препоръчва:
10.1. поддържане на обработваеми земи, които
не са включени в сеитбооборот пет или повече
години, като ливада, пасище или мера;
10.2. промяна на начина на трайно ползване
на обработваеми земи, които не са включени в
сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“,
„пасище“ или „мера“;
10.3. изпълнение на мерки за поддържане и
опазване на съществуващите постоянни пасища,
мери, ливади и местообитанието по т. 2.1 от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно
списъка с инвазивни чужди видове, които засягат
Съюза (създаден и актуализиран с регламенти
за изпълнение на Комисията в съответствие с
Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския
парламент и на Съвета), публикуван на интернет
страницата на МОСВ;
10.4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна
стойност чрез:
– косене ръчно или с косачки за бавно косене
от центъра към периферията или от единия край
на площта към другия с ниска скорост, като
окосената трева се изсушава и събира на купове
или се изнася от парцела;
– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на
стопанството, на която се извършва пашата, от
0,3 до 1 ЖЕ/ха;
10.5. подмяна на инвазивните чужди видове
дървета и храсти с местни видове след премахването им от характеристики на ландшафта (синори,
жизнени единични и групи дървета, традиционни
ивици, заети с храстово-дървесна растителност
сред обработваеми земи, защитни горски пояси
и живи плетове).
11. 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
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.
Настоящата заповед не отменя забраните и
ограниченията на дейности, наложени по силата
на други нормативни и административни актове.

С Т Р.
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Нарушителите на забраните и ограниченията
по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от ЗБР.
Защитена зона BG0000627 „Конунски дол“
да се впише в регистрите на защитените зони,
водени в МОСВ и РИОСВ – Плевен, съгласно
чл. 18 от ЗБР.

ВЕСТНИК
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Заповедта влиза в сила от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е
окончателна и не подлежи на обжалване.
За министър:
Н. Кънчев

Приложение
към т. 6 от Заповед № РД-303/31.03.2021 г.
Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000627
„Конунски дол“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N
№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1

263522,814

4829077,167

143

272038,958

4827080,564

285

267137,799

4824970,152

427

266699,342

4827549,176

2

263806,892

4828910,178

144

272046,398

4827119,684

286

267154,768

4825021,060

428

266627,313

4827575,915

3

263982,991

4828816,201

145

272084,411

4827163,800

287

267156,346

4825066,444

429

266587,841

4827577,287

4

264114,171

4828741,964

146

272118,967

4827195,920

288

267136,669

4825112,567

430

266527,009

4827576,374

5

264194,680

4828696,754

147

272153,733

4827234,091

289

267116,886

4825155,665

431

266475,602

4827584,220

6

264248,703

4828676,699

148

272194,992

4827284,153

290

267093,857

4825192,817

432

266436,169

4827594,680

7

264261,690

4828700,482

149

272232,831

4827328,150

291

267055,857

4825236,548

433

266431,449

4827546,375

8

264283,155

4828705,794

150

272264,351

4827360,375

292

267026,650

4825270,887

434

266412,073

4827513,727

9

264307,235

4828698,898

151

272277,338

4827384,157

293

266997,022

4825293,122

435

266354,593

4827521,784

10

264330,684

4828673,848

152

272288,130

4827432,249

294

266979,750

4825320,987

436

266344,643

4827497,895

11

264369,946

4828666,424

153

272380,363

4827374,516

295

266959,336

4825345,932

437

266136,504

4827544,513

12

264405,119

4828628,849

154

272463,485

4827317,099

296

266960,387

4825376,189

438

265977,234

4827422,822

13

264431,605

4828603,693

155

272564,299

4827243,923

297

266961,648

4825412,498

439

265985,592

4827313,477

14

264452,333

4828587,826

156

272638,521

4827192,876

298

266971,808

4825442,439

440

265991,124

4827210,290

15

264473,693

4828590,112

157

272727,609

4827132,225

299

267014,528

4825447,012

441

265727,068

4827222,500

16

264504,477

4828601,159

158

272786,755

4827084,731

300

267044,787

4825442,930

442

265551,378

4827240,725

17

264511,286

4828622,127

159

272851,973

4827037,027

301

267071,694

4825429,877

443

265360,396

4827256,452

18

264532,962

4828633,490

160

272923,053

4826983,060

302

267102,373

4825437,898

444

265362,500

4827316,966

19

264563,430

4828635,460

161

272982,409

4826941,618

303

267138,074

4825415,451

445

265364,394

4827371,428

20

264593,899

4828637,430

162

273031,097

4826873,685

304

267161,313

4825384,349

446

265372,781

4827437,782

21

264620,806

4828624,377

163

273048,683

4826854,899

305

267187,589

4825353,142

447

265380,853

4827495,059

22

264653,890

4828614,138

164

273079,256

4826859,895

306

267217,216

4825330,906

448

265382,851

4827552,547

23

264716,707

4828584,689

165

273119,359

4826876,677

307

267241,191

4825320,985

449

265399,414

4827679,204

24

264785,913

4828564,106

166

273147,422

4826896,907

308

267289,247

4825304,168

450

265411,783

4827772,684

25

264866,740

4828527,972

167

273175,381

4826914,111

309

267328,193

4825287,667

451

265416,607

4827824,016

26

264920,659

4828504,891

168

273199,882

4826919,318

310

267409,017

4825251,535

452

265418,710

4827884,531

27

265020,049

4828477,176

169

273243,847

4826872,352

311

267441,996

4825238,272

453

265326,210

4827901,059

28

265200,445

4828419,402

170

273311,893

4826818,490

312

267505,022

4825214,876

454

265283,806

4827905,562

29

265392,457

4828346,079

171

273374,183

4826773,916

313

267635,421

4825152,789

455

265256,689

4827912,564

30

265518,299

4828293,235

172

273421,712

4826741,973

314

267704,310

4825123,131

456

265226,746

4827925,722

31

265557,455

4828282,785

173

273462,624

4826716,781

315

267778,851

4825081,159

457

265193,240

4827923,858

32

265578,604

4828279,020

174

273485,967

4826688,706

316

267838,526

4825048,792

458

265150,731

4827925,336

33

265591,276

4828293,726

175

273503,133

4826657,817

317

267892,128

4825016,636

459

265105,501

4827935,996

34

265609,388

4828290,067

176

273508,363

4826633,401

318

267951,486

4824975,193

460

265051,268

4827949,999

35

265639,226

4828273,883

177

273492,339

4826609,723

319

268004,772

4824933,961

461

265002,897

4827957,740

36

265702,252

4828250,486

178

273449,197

4826593,046

320

268055,653

4824910,988

462

264981,853

4827964,530

37

265788,938

4828208,091

179

273405,740

4826567,292

321

268100,251

4824882,175

463

264951,805

4827974,663

38

265899,704

4828158,800

180

273304,067

4826528,414

322

268148,200

4824862,333

464

264915,369

4827975,930

39

265986,602

4828122,455

181

273230,144

4826500,690

323

268179,509

4824888,508

465

264881,969

4827977,092

40

266091,088

4828067,323

182

273106,588

4826444,400

324

268221,926

4824971,852

466

264854,958

4827987,119

41

266227,883

4828013,852

183

272989,423

4826396,976

325

268248,320

4825031,520

467

264803,761

4828001,016

42

266551,718

4827884,446

184

272878,646

4826358,418

326

268286,754

4825087,740

468

264749,528

4828015,020

43

266954,483

4827752,300

185

272823,153

4826336,114

327

268306,445

4825129,466

469

264704,193

4828022,655

44

267329,287

4827602,950

186

272404,932

4826163,371

328

268322,573

4825156,169

470

264667,862

4828026,948

45

267593,228

4827499,861

187

272220,010

4826003,193

329

268210,138

4825244,896

471

264637,814

4828037,081

46

267895,396

4827359,084

188

272182,208

4825965,127

330

268251,715

4825304,038

472

264607,661

4828044,188

47

268219,071

4827222,175

189

272059,077

4825920,941

331

268261,981

4825337,004

473

264583,896

4828060,161
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№
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№

X

Y

48

268434,422

4827120,782

190

271948,720

4825894,486

332

268272,668

4825382,073

474

264556,989

4828073,214

49

268545,187

4827071,491

191

271780,148

4825854,908

333

268341,873

4825361,493

475

264521,184

4828092,636

50

268631,872

4827029,096

192

271459,015

4825799,429

334

268483,531

4825326,278

476

264476,269

4828112,374

51

268648,316

4827064,876

193

271213,391

4825747,061

335

268684,762

4825255,673

477

264440,358

4828128,770

52

268661,618

4827097,735

194

271078,955

4825727,499

336

268991,156

4825175,340

478

264413,556

4828144,849

53

268660,264

4827146,251

195

271005,559

4825714,904

337

269085,097

4825341,716

479

264389,580

4828154,771

54

268650,433

4827213,236

196

270965,667

4825704,174

338

269170,114

4825338,761

480

264335,766

4828180,879

55

268637,356

4827274,276

197

270931,322

4825678,105

339

269249,268

4825342,068

481

264327,589

4828120,576

56

268618,311

4827338,552

198

270881,270

4825637,436

340

269318,788

4825330,564

482

264326,327

4828084,267

57

268592,983

4827396,988

199

270803,050

4825573,513

341

269370,615

4825334,822

483

264328,101

4828047,853

58

268567,340

4827446,347

200

270703,051

4825495,201

342

269446,524

4825332,185

484

264317,625

4828008,836

59

268520,443

4827496,445

201

270631,219

4825440,144

343

269504,424

4825336,232

485

264295,738

4827991,421

60

268479,198

4827534,229

202

270571,637

4825387,689

344

269556,148

4825337,465

486

264280,135

4827979,847

61

268449,887

4827565,541

203

270552,788

4825370,169

345

269607,976

4825341,723

487

264244,223

4827996,243

62

268423,297

4827587,670

204

270472,582

4825336,606

346

269647,555

4825343,378

488

264217,105

4828003,245

63

268408,747

4827606,351

205

270367,558

4825288,759

347

269693,943

4825366,002

489

264196,165

4828013,061

64

268435,036

4827662,993

206

270284,418

4825258,326

348

269772,308

4825352,029

490

264178,577

4828031,849

65

268457,447

4827695,535

207

270228,500

4825223,918

349

269854,078

4825343,128

491

264167,273

4828056,477

66

268498,707

4827745,597

208

270106,680

4825158,488

350

269875,227

4825339,364

492

264146,963

4828084,448

67

268629,989

4827674,389

209

270038,199

4825112,401

351

270014,068

4825398,152

493

264127,180

4828127,548

68

268766,607

4827581,792

210

269985,530

4825083,940

352

270082,233

4825435,162

494

264122,263

4828161,043

69

268755,709

4827530,674

211

269863,342

4825066,982

353

270109,770

4825440,263

495

264114,100

4828188,592

70

268747,848

4827479,450

212

269762,620

4825055,337

354

270205,576

4825485,400

496

264109,078

4828219,061

71

268743,234

4827434,172

213

269634,571

4825044,642

355

270264,316

4825513,650

497

264116,098

4828246,082

72

268736,004

4827401,102

214

269527,882

4825036,233

356

270335,411

4825547,529

498

264116,834

4828267,262

73

268755,575

4827351,954

215

269361,715

4824978,395

357

270381,797

4825570,150

499

264123,748

4828291,257

74

268791,064

4827323,457

216

269210,833

4824923,053

358

270436,870

4825580,353

500

264127,520

4828312,332

75

268812,002

4827313,641

217

269044,565

4824866,391

359

270474,357

4825609,342

501

264112,863

4828327,989

76

268841,629

4827291,406

218

268867,083

4824833,180

360

270526,709

4825628,727

502

264073,808

4828341,467

77

268889,579

4827271,563

219

268588,882

4824788,324

361

270576,342

4825657,295

503

264005,490

4828369,156

78

268918,274

4827309,946

220

268429,418

4824748,428

362

270625,869

4825682,836

504

263975,758

4828388,366

79

268981,301

4827286,549

221

268209,123

4824707,617

363

270651,212

4825712,248

505

263924,665

4828405,289

80

269044,539

4827269,204

222

267942,652

4824650,233

364

270664,514

4825745,108

506

263919,224

4828423,655

81

269095,422

4827246,229

223

267722,562

4824615,470

365

270672,586

4825802,383

507

263922,997

4828444,729

82

269146,410

4827226,280

224

267578,722

4824594,112

366

270674,796

4825865,921

508

263905,410

4828463,516

83

269211,846

4827184,623

225

267502,287

4824581,621

367

270680,042

4825929,354

509

263872,641

4828482,832

84

269313,697

4827132,963

226

267417,480

4824590,626

368

270692,868

4826036,117

510

263851,807

4828495,673

85

269400,070

4827081,490

227

267254,044

4824611,452

369

270600,847

4826099,900

511

263828,464

4828523,749

86

269510,521

4827023,123

228

267156,883

4824614,829

370

270526,308

4826141,870

512

263761,348

4828516,995

87

269617,830

4826961,837

229

267041,398

4824615,813

371

270451,559

4826177,790

513

263716,644

4828542,784

88

269710,481

4826916,206

230

266928,950

4824616,692

372

270374,615

4826238,019

514

263638,751

4828575,787

89

269794,234

4826876,944

231

266817,027

4824632,699

373

270308,975

4826273,622

515

263543,692

4828639,680

90

269863,016

4826844,261

232

266714,212

4824648,390

374

270237,473

4826315,487

516

263439,628

4828706,916

91

269926,041

4826820,866

233

266611,607

4824670,132

375

270159,898

4826357,563

517

263379,952

4828739,286

92

269985,714

4826788,499

234

266560,409

4824684,029

376

270126,709

4826364,775

518

263314,183

4828798,418

93

270093,651

4826745,367

235

266443,565

4824733,532

377

270061,279

4826406,430

519

263254,402

4828827,761

94

270168,716

4826718,524

236

266387,634

4824759,944

378

270016,681

4826435,243

520

263200,904

4828862,945

95

270252,154

4826670,185

237

266336,543

4824776,866

379

269957,218

4826473,662

521

263180,702

4828893,941

96

270326,904

4826634,264

238

266294,560

4824793,471

380

269867,916

4826528,265

522

263150,864

4828910,125

97

270410,449

4826588,950

239

266258,125

4824794,738

381

269804,994

4826554,687

523

263136,735

4828940,910

98

270479,339

4826559,291

240

266221,689

4824796,004

382

269722,760

4826574,171

524

263110,144

4828963,040

99

270575,031

4826513,553

241

266188,079

4824791,114

383

269596,811

4826623,987

525

263079,570

4828958,044

100

270638,165

4826493,182

242

266151,223

4824780,278

384

269464,791

4826674,014

526

263036,745

4828950,446

101

270695,017

4826466,970

243

266111,120

4824763,496

385

269365,751

4826710,778

527

263009,313

4828948,371

102

270742,195

4826449,346

244

266079,810

4824737,321

386

269305,656

4826731,043

528

262981,564

4828937,219

103

270768,890

4826430,243

245

266051,537

4824711,040

387

269254,671

4826750,990

529

262956,958

4828928,987

104

270789,197

4826402,274

246

266013,734

4824672,974

388

269201,444

4826780,106

530

262932,456

4828923,780

105

270836,305

4826358,228

247

265982,109

4824637,721

389

269147,527

4826803,185

531

262908,166

4828924,625
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№

X
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106

270865,931

4826335,994

248

265959,803

4824608,204

390

269108,476

4826816,659

532

262887,016

4828928,390

107

270889,695

4826320,022

249

265934,460

4824578,792

391

269063,457

4826833,370

533

262865,867

4828932,155

108

270907,492

4826307,287

250

265921,368

4824551,983

392

269026,496

4826819,508

534

262832,151

4828924,240

109

270925,604

4826303,628

251

265885,759

4824489,605

393

269012,877

4826777,572

535

262810,686

4828918,927

110

270960,160

4826335,748

252

265742,485

4824915,655

394

268946,079

4826779,894

536

262783,043

4828910,801

111

270983,713

4826313,725

253

265618,774

4825292,565

395

268852,901

4826810,397

537

262767,335

4828896,201

112

271015,955

4826279,283

254

265610,505

4825317,088

396

268783,593

4826827,952

538

262753,310

4828930,011

113

271068,412

4826301,693

255

265614,383

4825341,188

397

268705,176

4826845,825

539

262741,796

4828948,588

114

271113,535

4826288,008

256

265641,711

4825340,237

398

268666,230

4826862,326

540

262715,942

4828991,898

115

271146,933

4826286,847

257

265671,551

4825324,052

399

268639,430

4826878,404

541

262690,298

4829041,259

116

271180,437

4826288,711

258

265722,330

4825298,051

400

268600,799

4826903,981

542

262667,690

4829090,515

117

271199,180

4826303,206

259

265779,497

4825280,916

401

268546,777

4826924,036

543

262641,940

4829136,851

118

271229,648

4826305,176

260

265845,983

4825269,516

402

268305,661

4827019,096

544

262610,433

4829192,476

119

271251,112

4826310,488

261

265912,573

4825261,141

403

268215,624

4827052,518

545

262596,409

4829226,287

120

271281,684

4826315,483

262

265969,949

4825250,058

404

268158,356

4827066,626

546

262576,100

4829254,258

121

271303,569

4826332,898

263

265993,189

4825218,957

405

268044,029

4827100,893

547

262556,002

4829288,281

122

271325,559

4826353,338

264

266019,044

4825175,648

406

267968,648

4827118,660

548

262538,940

4829322,198

123

271372,154

4826382,009

265

266044,584

4825123,262

407

267878,507

4827149,058

549

262524,705

4829349,959

124

271394,250

4826405,475

266

266064,576

4825086,215

408

267790,664

4827158,171

550

262506,503

4829400,306

125

271431,631

4826431,438

267

266088,657

4825079,319

409

267691,728

4827197,962

551

262454,686

4829483,902

126

271512,573

4826486,178

268

266087,500

4825046,038

410

267533,851

4827291,301

552

262405,694

4829561,342

127

271549,955

4826512,142

269

266105,087

4825027,251

411

267455,220

4827303,124

553

262366,231

4829650,570

128

271574,982

4826532,476

270

266128,747

4825008,253

412

267401,301

4827326,205

554

262317,132

4829724,986

129

271596,867

4826549,890

271

266198,056

4824990,697

413

267353,138

4827339,997

555

262283,320

4829801,901

130

271615,926

4826573,461

272

266309,663

4824965,613

414

267284,034

4827363,607

556

262266,467

4829841,871

131

271631,950

4826597,138

273

266490,580

4824922,975

415

267244,875

4827374,057

557

262261,339

4829869,316

132

271635,722

4826618,211

274

266589,937

4824895,287

416

267187,495

4827385,142

558

262282,912

4829877,653

133

271694,439

4826701,778

275

266713,482

4824863,731

417

267125,976

4827404,084

559

262324,585

4829851,966

134

271729,942

4826761,127

276

266788,760

4824842,939

418

267092,892

4827414,322

560

262375,368

4829825,961

135

271755,494

4826796,589

277

266901,254

4824811,765

419

267033,112

4827443,664

561

262449,496

4829771,879

136

271786,909

4826825,789

278

266906,486

4824787,350

420

267009,242

4827456,611

562

262500,067

4829739,824

137

271827,852

4826866,774

279

266945,538

4824773,875

421

266972,806

4827457,878

563

262550,636

4829707,770

138

271872,253

4826919,755

280

266996,946

4824766,030

422

266933,860

4827474,378

564

262639,208

4829631,982

139

271903,772

4826951,980

281

267027,309

4824764,975

423

266897,740

4827484,722

565

262847,130

4829491,455

140

271932,361

4826987,336

282

267054,636

4824764,025

424

266852,616

4827498,408

566

263522,814

4829077,167

141

271957,702

4827016,747

283

267070,448

4824781,651

425

266789,590

4827521,804

142

271982,623

4827034,056

284

267114,337

4824907,354

426

266747,503

4827535,384

3479
ЗАПОВЕД № РД-304
от 31 март 2021 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение № 661 от 16.10.2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 85 от 2007 г.),
изменено 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 2009/93/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 Континенталния биогеографски регион (нотифицирано
под номер C (2008) 8039) обявявам:
1. Защ и т ена зона BG 0 0 01011 „Осоговска
планина“ в землищата на с. Богослов, с. Вратца, с. Грама ж дано, с. Гърл яно, с. Гюешево,
с. Жиленци, с. Каменичка Скакавица, с. Ново
село, с. Преколница, с. Раненци, с. Савойски,

с. Сажденик, с. Слокощица, с. Цървена ябълка,
община Кюстендил, област Кюстендил, с. Ваксево, с. Ветрен, с. Длъхчево-Сабляр, с. Друмохар,
с. Еремия, с. Илия, с. Пелатиково, с. Раково,
с. Рашка Гращица, с. Смоличано, с. Страдалово,
с. Тишаново, с. Църварица, с. Чеканец, с. Четирци, община Невестино, област Кюстендил, с обща
площ 345 142,755 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0001011 „Осоговска планина“ са:
2.1. следните типове природни местообитания
по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР):
– 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества;
– 5130 Съобщества на Juniperus communis върху
варовик;
– 5210 Храсталаци с Juniperus spp.;
– 6110 * Отворени калцифилни или базифилни
тревни съобщества от Alysso-Sedion albi;
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– 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)
(*важни местообитания на орхидеи);
– 6220 * Псевдостепи с житни и едногодишни
растения от клас Thero-Brachypodietea;
– 6230 * Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините;
– 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни
съобщества;
– 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви
в равнините и в планинския до алпийския пояс;
– 6520 Планински сенокосни ливади;
– 7220 * Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion);
– 7140 Преходни блата и плаващи подвижни
торфища;
– 8110 Силикатни сипеи от планинския до
снежния пояс;
– 8210 Хазмофитна растителност по варовикови
скални склонове;
– 8220 Хазмофитна растителност по силикатни
скални склонове;
– 8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo
albi-Veronicion dillenii;
– 8310 Неблагоустроени пещери;
– 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum;
– 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum;
– 9150 Термофилни букови гори (CephalantheroFagion);
– 9170 Дъбово-габърови гори от типа GalioCarpinetum;
– 9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion
върху сипеи и стръмни склонове;
– 91BA Мизийски гори от обикновена ела;
– 91CA Рило-Родопски и Старопланински
бялборови гори;
– 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa
и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae,
Salicion albae);
– 91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens;
– 91M0 Балкано-панонски церово-горунови
гори;
– 91W0 Мизийски букови гори;
– 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския
до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea);
– 9530 * Субсредиземноморски борови гори с
ендемични подвидове черен бор;
2.2. местообитанията на следните видове по
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:
2.2.1. бозайници – *Европейски вълк (Canis
lupus), *Кафява мечка (Ursus arctos), Рис (Lynx lynx),
Видра (Lutra lutra), Пъстър пор (Vormela peregusna),
Лалугер (Spermophilus citellus), Голям нощник (Myotis
myotis), Остроух нощник (Myotis blythii), Дългоух
нощник (Myotis bechsteinii), Трицветен нощник
(Myotis emarginatus), Голям подковонос (Rhinolophus
ferrumequinum), Maлък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), Южен подковонос (Rhinolophus euryale),
Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii), Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus);
2.2.2. земноводни и влечуги – Жълтокоремна
бумка (Bombina variegata), Голям гребенест тритон
(Triturus karelinii), Обикновена блатна костенурка
(Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo
hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);
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2.2.3. риби – Обикновен щипок (Cobitis taenia),
Европейска горчивка (Rhodeus amarus), Маришка
мряна (Barbus cyclolepis);
2.2.4. безгръбначни – *Р у чеен ра к (Austro
potamobius torrentium), Обикновен сечко (Cerambyx
cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), *Алпийска розалия
(Rosalia alpina), *Осмодерма (Osmoderma eremita),
Cucujus cinnaberinus, Полиоматус (Polyommatus
eroides), *Четириточкова меча пеперуда (Euplagia
(Callimorpha) quadripunctaria), Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides);
2 . 2 . 5. растени я – О б и к н о в е н а п ъ рч о в к а
(Himantoglossum caprinum).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и под държане на т иповете
природни местообитания, посочени в т. 2.1,
местообитанията на посочените в т. 2.2 видове,
техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на
благоприятното им природозащитно състояние
в Континенталния биогеографски регион;
3.2. увеличаване на приноса на защитената
зона по отношение на площта на природни местообитания с кодове 5210, 6110*, 6210 (* важни
местообитания на орхидеи), 62D0, 6430, 7140 и 8230;
3.3. подобряване на структурата и функциите
на природни местообитания с кодове 5130, 5210,
6110*, 6210 (* важни местообитания на орхидеи),
6220*, 6230*, 62D0, 6430, 6520, 7140, 8110, 8220, 8230,
91E0*, 91H0*, 91M0, 91W0, 9410 и 9530*;
3.4. подобряване на местооби тани я та на
видовете Обикновена блатна костенурка (Emys
orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo
hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)
и Дългоух нощник (Myotis bechsteinii);
3.5. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове природни
местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания
на посочени в т. 2.2 видове и техни популации;
3.6. поддържане на свързаността на местообитанията на приоритетните за опазване видове
*Кафява мечка (Ursus arctos) и *Европейски вълк
(Canis lupus).
4. 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
Континенталния 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.
5. 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, както и тези, за които са определени
цели за подобряване в т. 3.
6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона
BG0001011 „Осоговска планина“, е посочен в
приложението, неразделна част от настоящата
заповед.
7. Стандартният формуляр с данни и оценки
за защитената зона, както и картен материал
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с границите є са налични и се съхраняват в
Министерството на околната среда и водите,
РИОСВ – София, и на интернет страницата на
Информационната система за защитените зони
от екологичната мрежа Натура 2000.
8. В границите на защитената зона се забранява:
8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища и
регламентираните за това места;
8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и
бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага
за определени на основание на нормативен акт
трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни
ситуации и за провеждане на противопожарни,
аварийни, контролни и спасителни дейности;
8.3. промяна на начина на трайно ползване,
разораване, залесяване и превръщане в трайни
насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;
8.4. разораване и залесяване на поляни, голини
и други незалесени горски територии в границите
на негорските природни местообитания по т. 2.1,
освен в случаите на доказана необходимост от
защита срещу ерозия и порои, както и в случаите
на реализиране на допустими планове, програми,
проекти или инвестиционни предложения, одобрени по реда на екологичното законодателство;
8.5. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета,
традиционни ивици, заети с храстово-дървесна
растителност сред обработваеми земи, защитни
горски пояси, каменни огради и живи плетове)
при ползването на земеделските земи като такива,
освен в случаите на премахване на инвазивни
чужди видове дървета и храсти;
8.6. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни
субстрати и продукти за растителна защита,
които не отговарят на изискванията на Закона
за защита на растенията;
8.7. употреба на минерални торове в ливади,
пасища, мери, изоставени орни земи и горски
територии, както и на продукти за растителна
защита от професионална категория на употреба
в тези територии, освен при каламитет, епифитотия или при прилагане на селективни методи
за борба с инвазивни чужди видове; забраната
не се прилага в границите на горски разсадници;
8.8. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за
внасяне в земеделските земи без разрешение от
специализираните органи на Министерството на
земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви
органични замърсители в утайките превишава
фоновите концентрации съгласно приложение
№ 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за
допустимо съдържание на вредни вещества в
почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);
8.9. използване на води за напояване, които
съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;
8.10. палене на стърнища, слогове, крайпътни
ивици и площи със суха и влаголюбива растителност;
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8.11. палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и спортна
дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и чупене, повреждане, събиране или
преместване на скални и пещерни образувания,
преграждане на входовете или на отделни техни
галерии по начин, възпрепятстващ преминаването на видовете прилепи, предмет на опазване
по т. 2.2.1;
8.12. провеждане на спелеоложки проучвания
през размножителния период на прилепите –
1 март до 30 юни;
8.���������������������������������������
1��������������������������������������
3. извеждане на сечи в природно местообитание с код 91E0*, с изключение за нуждите
на съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура, за предотвратяване на опасности,
застрашаващи живота и здравето на хората, при
бедствия и аварии, за поддържане/подобряване
на природните местообитания и местообитанията на видовете по т. 2, както и в случаите
на реализиране на допустими инвестиционни
предложения, одобрени по реда на екологичното
законодателство;
8.14. добив на дървесина и биомаса в горите във
фаза на старост освен в случаи на увреждане на
повече от 50% от площта на съответната гора във
фаза на старост вследствие на природни бедствия
и каламитети; в горите във фаза на старост, през
които преминават съществуващи горски пътища
и други инфраструктурни обекти, при доказана
необходимост се допуска сеч на единични сухи,
повредени, застрашаващи или пречещи на безопасното движение на хора и пътни превозни
средства или на нормалното функциониране на
инфраструктурните обекти дървета;
8.15. паша на домашни животни в горските
територии, които са обособени за гори във фаза
на старост;
8.16. отводняване на крайбрежните заливаеми
ивици на реките Речица и Новоселска, промени
в хидроморфологичния режим чрез отводняване,
изземване на наносни отложения, коригиране,
преграждане с диги на двете реки, с изключение
на такива: в урбанизирани територии; в случаи
на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за живота и здравето на хората или
настъпване на материални щети; при бедствия
и аварии; за подобряване на състоянието на
природните местообитания и местообитанията
на видовете по т. 2.
9. Горските типове природни местообитания
по т. 2.1 се стопанисват в съответствие с разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 8
от 5.08.2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от
2011 г.) и за тях е задължително прилагането на
„Система от режими и мерки за стопанисване на
горските типове местообитания от приложение
№ 1 от Закона за биологичното разнообразие“,
утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
10.  Мерки за постигане целите на опазване
на защитената зона са определени или могат да
се определят също във:
10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;
10.2. горскостопанските и ловностопанските
планове и програми;
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10.3. плана за управление на речните басейни
в Западнобеломорския район за басейново управление на водите;
10.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;
10.5. планове за действие за видове и планове
за управление на защитени територии;
10.6. други планови, програмни и стратегически документи.
11. В границите на защитената зона се препоръчва:
11.1. поддържане на обработваеми земи, които
не са включени в сеитбооборот пет или повече
години, като ливада, пасище или мера;
11.2. промяна на начина на трайно ползване
на обработваеми земи, които не са включени в
сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“,
„пасище“ или „мера“;
11.3. изпълнение на мерки за поддържане и
опазване на съществуващите постоянни пасища,
мери, ливади и местообитанията по т. 2.1 от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно
списъка с инвазивни чужди видове, които засягат
Съюза (създаден и актуализиран с регламенти
за изпълнение на Комисията в съответствие с
Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския
парламент и на Съвета), публикуван на интернет
страницата на МОСВ;
11.4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна
стойност чрез:
– косене ръчно или с косачки за бавно косене
от центъра към периферията или от единия край
на площта към другия с ниска скорост, като
окосената трева се изсушава и събира на купове
или се изнася от парцела;
– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на
стопанството, на която се извършва пашата, от
0,3 до 1,5 ЖЕ/ха;
11.5. провеждане на противопожарни дейности
с цел намаляване на риска от пожари;
11.6. прилагане на разновъзрастни лесовъдски
системи в природно местообитание с код 91M0
за превръщане на издънковите насаждения в
семенни;
11.7. намаляване на въздействието от селското
стопанство (преизпасване) върху природни местообитания с кодове 91H0* и 91W0;
11.8. запазване и където е уместно, възстановяване на типово специфичните хидроморфологични
условия в природно местообитание с код 91E0*;
11.9. насърчаване на устойчивото управление
на горите чрез запазване на биотопните дървета

и на достатъчно количество мъртва дървесина в
горските екосистеми, избягване на залесяването
с неместни дървесни видове и произходи и съ
образяване на интензивността на дърводобива с
растежния потенциал на дървостоите и предназначението на горите, ограничаване на изсичането/
подмяната на горскодървесната растителност и
употребата на биоциди, хормони и препарати за
растителна защита;
11.10. поддържане на поне 10% от общата площ
на горските типове природни местообитания по
т. 2.1 в защитената зона като гори във фаза на
старост;
11.11. подмяна на инвазивните чужди видове
дървета и храсти с местни видове след премахването им от характеристики на ландшафта (синори,
жизнени единични и групи дървета, традиционни
ивици, заети с храстово-дървесна растителност
сред обработваеми земи, защитни горски пояси
и живи плетове).
12. 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
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.
Настоящата заповед не отменя забраните и
ограниченията на дейности, наложени по силата
на други нормативни и административни актове.
Защитените територии, обявени по реда на
Закона за защитените територии, попадащи в
границата на защитена зона BG0001011 „Осоговска планина“, запазват статута, категорията,
границите и режимите си на опазване. Горното
не отменя прилагането на забраните и ограниченията по настоящата заповед за тези територии.
Нарушителите на забраните и ограниченията
по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от ЗБР.
Защитена зона BG0001011 „Осоговска планина“
да се впише в регистрите на защитените зони,
водени в МОСВ и РИОСВ – София, съгласно
чл. 18 от ЗБР.
Заповедта влиза в сила от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е
окончателна и не подлежи на обжалване.
За министър:
Н. Кънчев
Приложение
към т. 6 от Заповед № РД-304/31.03.2021 г.
Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0001011
„Осоговска планина“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N
№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1

140299,020

4688490,038

736

159008,209

4680454,422

1471

143102,388

4665922,931

2206

133904,762

4672035,431

2

140383,464

4687877,822

737

158999,032

4680441,311

1472

143095,044

4665912,431

2207

133868,872

4672077,930

3

140658,686

4687877,822

738

159013,106

4680429,929

1473

143085,200

4665901,931

2208

133839,794

4672105,931

4

140598,516

4687697,304

739

159056,450

4680365,430

1474

143069,309

4665886,430

2209

133800,107

4672137,430
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№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

5

140568,428

4687276,105

740

159071,684

4680288,930

1475

143061,044

4665878,931

2210

133750,512

4672182,431

6

140568,428

4687005,335

741

159062,841

4680229,930

1476

143058,669

4665879,430

2211

133730,435

4672203,431

7

140688,777

4686674,385

742

159040,497

4680157,430

1477

143047,778

4665889,930

2212

133685,278

4672228,430

8

140899,376

4686072,674

743

159034,122

4680139,429

1478

143027,700

4665908,931

2213

133647,060

4672263,430

9

140899,376

4685651,466

744

158990,762

4680074,930

1479

143018,763

4665917,430

2214

133629,856

4672280,431

10

140869,287

4685049,748

745

158967,608

4680058,652

1480

143011,591

4665922,931

2215

133610,356

4672267,430

11

140743,672

4684723,156

746

158992,186

4680021,786

1481

143002,278

4665928,431

2216

133581,340

4672249,430

12

140718,857

4684658,638

747

159024,234

4679909,621

1482

142984,497

4665937,930

2217

133564,638

4672247,930

13

140708,422

4684634,289

748

159024,234

4679772,398

1483

142923,934

4665969,431

2218

133534,763

4672268,930

14

140617,559

4684422,263

749

159027,012

4679758,430

1484

142907,403

4665957,430

2219

133493,231

4672303,431

15

141118,448

4683696,837

750

159027,012

4679657,930

1485

142896,762

4665949,931

2220

133467,747

4672331,430

16

141120,806

4683652,025

751

159024,234

4679643,977

1486

142886,950

4665942,931

2221

133426,560

4672369,930

17

141336,714

4683256,196

752

159024,234

4679589,149

1487

142880,168

4665938,931

2222

133402,856

4672402,430

18

141341,155

4683252,309

753

158922,012

4679384,702

1488

142867,997

4665930,431

2223

133385,590

4672429,931

19

141356,171

4683220,353

754

158879,200

4679236,930

1489

142859,372

4665922,931

2224

133366,700

4672450,430

20

141353,508

4683236,048

755

158840,691

4679104,071

1490

142850,450

4665917,430

2225

133348,122

4672470,931

21

141351,733

4683243,054

756

158815,927

4678980,247

1491

142845,684

4665912,929

2226

133326,169

4672509,430

22

141624,589

4683004,306

757

158912,069

4678755,917

1492

142838,107

4665908,931

2227

133309,387

4672536,431

23

141840,496

4682896,351

758

158912,069

4678499,540

1493

142830,747

4665902,430

2228

133287,763

4672577,431

24

142092,387

4682824,383

759

158863,998

4678114,974

1494

142821,122

4665891,431

2229

133270,028

4672618,431

25

142308,294

4682428,553

760

158849,852

4678072,532

1495

142817,278

4665886,430

2230

133263,262

4672640,930

26

142488,216

4682248,631

761

158846,497

4678047,930

1496

142811,465

4665880,431

2231

133246,419

4672698,431

27

142596,170

4681924,771

762

158833,106

4677998,430

1497

142808,294

4665874,931

2232

133232,762

4672749,931

28

142380,263

4681852,802

763

158812,806

4677961,394

1498

142802,497

4665871,431

2233

133207,028

4672850,430

29

142236,325

4681780,833

764

158783,881

4677874,613

1499

142795,607

4665869,430

2234

133204,981

4672904,931

30

142056,402

4681816,818

765

158719,785

4677602,213

1500

142787,638

4665868,431

2235

133197,887

4672942,930

31

141840,496

4681852,802

766

158591,597

4677281,742

1501

142779,075

4665868,431

2236

133179,013

4672999,930

32

141660,573

4681636,895

767

158495,457

4677105,483

1502

142771,544

4665868,431

2237

133176,919

4673036,431

33

141408,682

4681420,989

768

158335,213

4676704,894

1503

142754,747

4665865,931

2238

133183,044

4673064,931

34

141156,791

4681420,989

769

158207,023

4676448,517

1504

142738,043

4665861,429

2239

133121,372

4673085,430

35

140976,869

4681492,957

770

157902,576

4676160,084

1505

142721,231

4665858,931

2240

133059,810

4673108,430

36

140545,055

4681780,833

771

157772,877

4676104,499

1506

142709,106

4665857,930

2241

132969,715

4673151,431

37

140401,117

4681492,957

772

157647,294

4675517,930

1507

142682,966

4665857,930

2242

132905,762

4673184,430

38

140581,040

4681313,034

773

157549,435

4674971,930

1508

142667,559

4665858,931

2243

132867,372

4673210,431

39

140796,946

4680953,189

774

157548,715

4674969,430

1509

142653,357

4665860,931

2244

132840,419

4673239,430

40

141012,853

4680665,314

775

157548,451

4674966,930

1510

142640,997

4665861,429

2245

132811,684

4673268,430

41

141156,791

4680449,407

776

157460,153

4674538,430

1511

142628,716

4665860,931

2246

132801,481

4673280,930

42

140904,899

4680449,407

777

157322,936

4673873,295

1512

142612,731

4665858,931

2247

132798,919

4673294,430

43

140724,977

4680305,470

778

157361,730

4673870,886

1513

142575,794

4665855,931

2248

132801,497

4673343,931

44

140724,977

4680161,532

779

157334,734

4673797,946

1514

142564,075

4665855,931

2249

132792,669

4673384,431

45

140581,040

4680161,532

780

157342,285

4673796,466

1515

142553,684

4665856,430

2250

132775,982

4673425,431

46

140940,884

4679585,780

781

157392,554

4673773,872

1516

142545,419

4665857,930

2251

132767,856

4673451,931

47

140868,915

4679441,842

782

157496,471

4673723,177

1517

142539,294

4665860,430

2252

132737,700

4673533,430

48

140868,915

4679081,997

783

157480,979

4673687,415

1518

142530,465

4665865,931

2253

132710,013

4673611,430

49

141228,760

4678974,044

784

157453,401

4673651,908

1519

142511,794

4665880,431

2254

132619,653

4673619,430

50

141624,589

4678902,074

785

157419,923

4673627,932

1520

142501,498

4665889,930

2255

132570,277

4673619,930

51

141840,496

4678830,106

786

157386,804

4673614,736

1521

142442,324

4665938,931

2256

132556,544

4673622,431

52

141840,496

4678578,215

787

157297,563

4673536,252

1522

142439,778

4665943,430

2257

132524,935

4673651,930

53

142092,387

4678470,261

788

157295,033

4673518,277

1523

142437,169

4665952,930

2258

132505,715

4673681,431

54

142344,279

4678218,370

789

157287,658

4673339,381

1524

142430,059

4665968,430

2259

132466,450

4673667,431

55

142344,279

4677930,494

790

157289,456

4673328,695

1525

142428,450

4665971,929

2260

132450,685

4673707,430

56

142524,201

4677894,510

791

157337,708

4673041,358

1526

142420,122

4665979,429

2261

132431,622

4673739,931

57

142452,232

4677606,634

792

157350,251

4672990,877

1527

142415,591

4665982,930

2262

132397,637

4673785,430

58

142200,341

4677426,712

793

157354,606

4672933,889

1528

142411,387

4665984,930

2263

132350,435

4673837,931
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№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

59

141948,449

4677174,820

794

157351,549

4672910,215

1529

142407,857

4665985,431

2264

132311,685

4673879,430

60

141876,481

4676958,914

795

157320,661

4672670,368

1530

142389,668

4665980,930

2265

132277,840

4673920,430

61

141588,604

4676563,084

796

157316,700

4672658,760

1531

142370,950

4665976,431

2266

132257,841

4673956,931

62

141588,604

4676311,193

797

157270,143

4672524,430

1532

142362,137

4665976,431

2267

132237,169

4674009,430

63

141660,573

4676131,270

798

157209,527

4672383,883

1533

142343,778

4665982,430

2268

132222,575

4674050,931

64

141948,449

4676023,317

799

157102,909

4672239,784

1534

142290,981

4666002,931

2269

132209,200

4674085,430

65

142236,325

4675879,379

800

157046,197

4672142,130

1535

142274,856

4666014,930

2270

132172,731

4674173,931

66

142632,155

4675879,379

801

156946,330

4671969,985

1536

142264,184

4666021,430

2271

132159,262

4674201,430

67

142707,054

4675654,680

802

156915,640

4671925,168

1537

142251,841

4666029,931

2272

132141,950

4674228,430

68

142759,700

4675791,430

803

156874,007

4671881,997

1538

142242,732

4666035,930

2273

132095,122

4674285,430

69

142820,372

4675949,430

804

156779,556

4671814,457

1539

142236,606

4666040,431

2274

132056,966

4674321,930

70

143210,184

4677068,430

805

156775,877

4671809,992

1540

142219,122

4666055,430

2275

132003,433

4674351,931

71

143355,434

4677481,930

806

156728,342

4671702,110

1541

142201,919

4666070,931

2276

131984,965

4674358,931

72

143302,732

4677807,930

807

156732,081

4671651,342

1542

142185,715

4666088,930

2277

131913,106

4674368,430

73

143062,247

4678587,930

808

156693,040

4671545,704

1543

142170,137

4666101,930

2278

131851,840

4674379,430

74

143058,950

4678609,930

809

156665,689

4671487,811

1544

142163,903

4666107,931

2279

131817,872

4674386,431

75

143054,106

4678629,430

810

156653,543

4671444,317

1545

142157,716

4666111,931

2280

131756,153

4674389,430

76

143009,154

4679147,930

811

156647,548

4671399,525

1546

142151,715

4666113,930

2281

131699,936

4674391,430

77

142950,996

4679631,430

812

156621,190

4671345,034

1547

142131,981

4666120,431

2282

131677,294

4674396,930

78

142950,824

4679634,430

813

156599,456

4671285,087

1548

142113,106

4666128,430

2283

131660,528

4674409,931

79

142950,575

4679635,431

814

156570,584

4671165,373

1549

142099,028

4666134,431

2284

131640,450

4674421,430

80

142864,857

4680486,430

815

156545,807

4671087,206

1550

142085,356

4666140,930

2285

131615,903

4674421,430

81

142863,856

4680506,430

816

156537,383

4670980,634

1551

142076,325

4666145,930

2286

131590,888

4674405,930

82

142879,075

4680582,930

817

156512,055

4670889,468

1552

142070,060

4666149,430

2287

131578,419

4674402,430

83

142889,528

4680604,430

818

156474,653

4670798,891

1553

142065,012

4666153,931

2288

131552,044

4674406,431

84

143289,934

4681316,430

819

156448,369

4670749,407

1554

142058,903

4666160,430

2289

131521,122

4674414,930

85

143416,450

4681860,930

820

156367,701

4670619,749

1555

142052,903

4666168,930

2290

131480,856

4674438,931

86

143426,482

4681892,430

821

156346,683

4670600,067

1556

142043,997

4666182,431

2291

131464,093

4674452,192

87

143428,684

4681895,930

822

156277,916

4670503,784

1557

142039,388

4666189,931

2292

131443,058

4674467,532

88

143429,450

4681899,430

823

156218,622

4670438,654

1558

142033,653

4666201,430

2293

131433,700

4674473,430

89

143665,372

4682413,930

824

156148,844

4670372,700

1559

142024,856

4666219,931

2294

131400,622

4674480,930

90

143904,480

4682935,430

825

156142,797

4670380,208

1560

142015,934

4666239,931

2295

131382,716

4674486,431

91

143905,871

4682937,430

826

156133,446

4670391,820

1561

142007,903

4666257,431

2296

131350,778

4674508,431

92

143906,293

4682939,430

827

156133,101

4670383,043

1562

141997,169

4666284,930

2297

131337,325

4674517,430

93

144107,528

4683354,429

828

156058,051

4670304,210

1563

141992,090

4666294,431

2298

131315,137

4674525,932

94

144175,153

4683552,430

829

155962,567

4670226,264

1564

141986,669

4666302,430

2299

131279,591

4674546,430

95

144353,746

4684075,430

830

155960,279

4670213,352

1565

141982,356

4666306,931

2300

131241,700

4674564,931

96

144354,263

4684076,430

831

155982,170

4670215,177

1566

141975,513

4666311,930

2301

131215,560

4674576,930

97

144354,497

4684077,431

832

155954,534

4670149,954

1567

141964,169

4666320,930

2302

131180,184

4674601,430

98

144695,278

4685039,430

833

155966,296

4670037,610

1568

141954,622

4666338,931

2303

131136,872

4674635,931

99

144697,293

4685042,430

834

156036,422

4669831,800

1569

141937,606

4666365,931

2304

131106,904

4674655,431

100

144698,137

4685046,929

835

156049,425

4669760,143

1570

141919,215

4666394,431

2305

131078,215

4674669,430

101

144778,591

4685247,430

836

156061,684

4669663,025

1571

141913,512

4666404,931

2306

131023,364

4674697,430

102

144776,778

4685346,429

837

156047,218

4669531,253

1572

141916,402

4666419,930

2307

130974,091

4674721,431

103

144777,106

4685348,430

838

156047,686

4669432,042

1573

141916,856

4666427,931

2308

130946,544

4674731,430

104

144776,746

4685349,930

839

156054,639

4669345,092

1574

141916,981

4666436,931

2309

130896,927

4674757,430

105

144780,216

4685387,430

840

156069,265

4669260,774

1575

141915,653

4666444,431

2310

130855,497

4674782,930

106

144839,278

4685700,429

841

156073,183

4669196,468

1576

141912,059

4666452,430

2311

130785,434

4674827,931

107

144603,998

4686628,930

842

156074,885

4669189,802

1577

141901,404

4666463,431

2312

130737,341

4674854,431

108

144603,434

4686633,430

843

156090,967

4669137,927

1578

141883,357

4666496,930

2313

130697,528

4674875,430

109

144601,669

4686638,930

844

156103,314

4669045,928

1579

141868,106

4666511,431

2314

130661,020

4674886,931

110

144492,294

4687192,430

845

156130,556

4668938,062

1580

141856,575

4666522,431

2315

130625,396

4674889,931

111

144488,497

4687231,430

846

156133,794

4668876,898

1581

141828,825

4666542,430

2316

130585,521

4674887,930

112

144503,731

4687307,930

847

156152,262

4668815,216

1582

141822,153

4666554,930

2317

130543,286

4674893,931
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113

144547,075

4687372,930

848

156155,721

4668779,730

1583

141811,825

4666577,930

2318

130509,247

4674902,430

114

144611,965

4687416,430

849

156233,571

4668615,049

1584

141806,138

4666589,430

2319

130484,004

4674916,931

115

144688,497

4687431,430

850

156261,042

4668445,638

1585

141794,981

4666596,430

2320

130448,700

4674953,930

116

144765,042

4687416,430

851

156269,544

4668419,431

1586

141781,434

4666602,930

2321

130404,176

4674999,430

117

144829,919

4687372,930

852

156271,544

4668406,430

1587

141766,232

4666610,430

2322

130391,325

4675022,430

118

144873,278

4687307,930

853

156277,388

4668384,930

1588

141754,309

4666615,930

2323

130386,880

4675049,931

119

144884,716

4687270,430

854

156348,715

4667872,430

1589

141742,216

4666621,931

2324

130373,606

4675082,930

120

144993,044

4686721,930

855

156350,622

4667844,930

1590

141734,183

4666627,432

2325

130346,653

4675134,930

121

145237,872

4685755,430

856

156349,637

4667839,931

1591

141729,169

4666633,430

2326

130333,325

4675153,930

122

145244,012

4685706,429

857

156350,403

4667835,430

1592

141724,981

4666640,930

2327

130329,005

4675184,930

123

145240,544

4685669,430

858

156331,684

4667436,930

1593

141718,653

4666658,430

2328

130316,833

4675212,432

124

145177,091

4685333,430

859

156318,668

4667130,429

1594

141711,731

4666675,431

2329

130298,520

4675239,930

125

145179,262

4685214,430

860

156303,621

4667062,430

1595

141705,575

4666684,930

2330

130259,638

4675310,930

126

145178,918

4685212,930

861

156267,544

4667005,430

1596

141699,716

4666689,930

2331

130236,677

4675348,931

127

145179,294

4685210,930

862

156191,943

4666921,380

1597

141692,451

4666692,931

2332

130199,700

4675413,430

128

145164,950

4685136,430

863

156000,208

4666644,428

1598

141683,169

4666692,931

2333

130187,349

4675436,431

129

145070,950

4684901,930

864

155967,562

4666648,933

1599

141667,357

4666691,431

2334

130180,043

4675477,430

130

144731,903

4683944,930

865

155960,279

4666568,821

1600

141655,418

4666686,930

2335

130174,513

4675503,431

131

144553,669

4683423,430

866

155801,233

4666482,069

1601

141630,278

4666679,931

2336

130157,325

4675544,931

132

144482,106

4683213,929

867

155714,480

4666323,022

1602

141595,294

4666667,931

2337

130157,887

4675565,931

133

144475,622

4683203,430

868

155425,306

4666091,683

1603

141556,465

4666656,430

2338

130169,247

4675580,930

134

144472,841

4683191,430

869

155165,049

4665845,885

1604

141506,950

4666641,431

2339

130173,942

4675594,431

135

144267,200

4682766,930

870

154731,287

4665730,215

1605

141483,715

4666651,931

2340

130171,794

4675617,931

136

144028,965

4682246,930

871

154528,864

4665744,674

1606

141459,981

4666659,930

2341

130160,270

4675677,430

137

143801,497

4681750,930

872

154369,819

4665527,793

1607

141430,200

4666671,931

2342

130153,809

4675723,931

138

143673,091

4681197,930

873

154066,186

4665412,123

1608

141408,418

4666679,931

2343

130148,333

4675777,431

139

143663,059

4681166,430

874

153892,681

4665412,123

1609

141392,231

4666686,430

2344

130142,052

4675804,431

140

143652,606

4681144,930

875

153762,552

4665281,994

1610

141376,106

4666692,430

2345

130083,192

4675853,930

141

143269,184

4680463,430

876

153661,341

4665166,325

1611

141361,575

4666699,430

2346

130002,005

4675905,930

142

143348,358

4679677,430

877

153502,295

4665007,278

1612

141345,169

4666713,931

2347

129938,981

4675946,930

143

143406,685

4679192,430

878

153502,295

4664877,150

1613

141335,887

4666722,430

2348

129888,013

4675990,931

144

143406,997

4679187,431

879

153487,837

4664689,186

1614

141327,903

4666731,931

2349

129859,458

4676012,430

145

143407,373

4679185,930

880

153357,708

4664530,140

1615

141316,090

4666745,931

2350

129792,293

4676047,930

146

143450,778

4678685,430

881

153213,122

4664472,306

1616

141305,809

4666756,931

2351

129721,311

4676070,931

147

143689,075

4677912,431

882

153054,075

4664371,095

1617

141300,357

4666763,931

2352

129676,716

4676094,930

148

143690,606

4677902,430

883

152750,442

4664226,507

1618

141288,544

4666781,931

2353

129606,606

4676138,930

149

143695,404

4677885,430

884

152504,643

4664226,507

1619

141274,059

4666801,930

2354

129561,614

4676176,930

150

143758,434

4677495,430

885

152302,221

4664154,214

1620

141260,184

4666820,429

2355

129495,403

4676242,430

151

143760,997

4677463,430

886

152114,257

4664154,214

1621

141244,309

4666840,930

2356

129446,857

4676293,930

152

143749,668

4677396,930

887

151825,083

4663995,168

1622

141232,903

4666856,431

2357

129380,661

4676371,431

153

143587,841

4676936,930

888

151608,202

4663734,911

1623

141222,841

4666869,430

2358

129341,161

4676406,931

154

143197,075

4675814,430

889

151376,863

4663734,911

1624

141214,371

4666882,430

2359

129239,724

4676484,931

155

143195,528

4675811,930

890

151174,440

4663720,451

1625

141203,341

4666896,430

2360

129227,521

4676492,930

156

143194,872

4675808,430

891

150812,971

4663705,993

1626

141194,528

4666907,430

2361

129225,082

4676494,430

157

143133,043

4675647,929

892

150668,385

4663662,617

1627

141187,793

4666915,929

2362

129227,637

4676578,931

158

143067,388

4675476,930

893

150509,338

4663590,323

1628

141177,809

4666923,429

2363

129232,263

4676622,430

159

143052,707

4675031,500

894

150364,751

4663503,571

1629

141168,778

4666930,430

2364

129236,568

4676650,929

160

143169,805

4674992,467

895

150162,329

4663301,149

1630

141161,403

4666935,930

2365

129258,294

4676736,430

161

143171,921

4675015,752

896

150075,577

4663286,690

1631

141137,809

4666951,430

2366

129271,811

4676771,930

162

143351,844

4675339,611

897

149887,613

4663199,938

1632

141124,215

4666960,930

2367

129281,122

4676786,430

163

143747,674

4675591,503

898

149656,273

4663214,397

1633

141101,419

4666973,931

2368

129298,247

4676802,430

164

144251,456

4675699,456

899

149410,475

4663214,397

1634

141075,544

4666988,930

2369

129346,521

4676830,430

165

144251,456

4675411,581

900

149208,053

4663315,607

1635

141045,903

4667006,430

2370

129410,411

4676855,430

166

144215,472

4675015,752

901

149077,924

4663489,112

1636

141012,949

4667027,930

2371

129440,668

4676862,930
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167

144215,472

4674727,877

902

148861,043

4663677,076

1637

140989,465

4667041,930

2372

129483,020

4676863,930

168

144503,347

4674763,860

903

148788,750

4663821,662

1638

140969,575

4667055,430

2373

129526,981

4676863,431

169

144683,270

4675015,752

904

148774,291

4664081,920

1639

140955,043

4667063,430

2374

129552,778

4676866,430

170

144971,146

4675123,705

905

149005,631

4664226,507

1640

140943,215

4667071,431

2375

129574,568

4676872,431

171

145151,068

4675447,566

906

149150,217

4664096,379

1641

140930,482

4667078,431

2376

129592,233

4676880,430

172

145151,068

4675468,613

907

149236,970

4663966,250

1642

140917,700

4667085,431

2377

129609,465

4676894,429

173

145110,856

4675528,430

908

149497,228

4663807,204

1643

140904,294

4667092,931

2378

129621,849

4676907,430

174

145095,638

4675604,930

909

149656,273

4663662,617

1644

140891,809

4667100,930

2379

129631,786

4676924,430

175

145110,856

4675681,430

910

149873,154

4663662,617

1645

140872,919

4667110,431

2380

129641,020

4676948,430

176

145151,068

4675741,711

911

150003,283

4663778,287

1646

140861,075

4667116,431

2381

129668,482

4676998,931

177

145151,068

4676095,285

912

150277,999

4663980,709

1647

140848,747

4667122,430

2382

129684,090

4677017,430

178

145151,068

4676419,146

913

150494,880

4664053,002

1648

140842,137

4667126,431

2383

129717,528

4677030,931

179

145259,020

4676743,006

914

150711,760

4664139,754

1649

140822,451

4667138,931

2384

129693,672

4677032,070

180

145798,789

4676743,006

915

151275,651

4664125,296

1650

140809,060

4667147,931

2385

129543,349

4677042,931

181

146086,664

4676599,069

916

151579,285

4664240,965

1651

140796,403

4667154,931

2386

129536,083

4677060,430

182

146086,664

4676239,224

917

151868,459

4664544,599

1652

140787,513

4667159,429

2387

129524,723

4677076,430

183

145906,742

4676059,301

918

152128,716

4664573,517

1653

140773,012

4667165,430

2388

129505,833

4677103,930

184

145906,742

4675735,440

919

152548,020

4664645,810

1654

140763,653

4667168,930

2389

129487,208

4677137,930

185

145931,720

4675716,706

920

152981,781

4664732,563

1655

140757,497

4667170,931

2390

129465,465

4677168,930

186

146552,559

4675737,930

921

153285,414

4665137,407

1656

140745,607

4667172,430

2391

129448,942

4677204,931

187

146561,184

4675736,430

922

153285,414

4665368,747

1657

140735,748

4667173,431

2392

129430,262

4677237,430

188

146569,450

4675737,930

923

153603,507

4665629,004

1658

140724,700

4667173,431

2393

129413,286

4677262,930

189

147140,856

4675709,430

924

153834,847

4665802,508

1659

140704,106

4667173,431

2394

129392,622

4677295,431

190

147601,122

4675794,430

925

154326,443

4665976,013

1660

140712,700

4667183,431

2395

129376,513

4677317,930

191

147606,934

4675794,930

926

154499,948

4666207,353

1661

140718,200

4667190,431

2396

129354,872

4677351,429

192

147610,544

4675795,930

927

155078,297

4666236,271

1662

140722,966

4667196,930

2397

129334,036

4677380,430

193

148013,605

4675850,430

928

155300,634

4666482,010

1663

140727,388

4667205,930

2398

129309,333

4677412,430

194

148178,700

4675938,430

929

155300,153

4666484,430

1664

140730,262

4667212,930

2399

129287,622

4677444,430

195

148320,950

4676080,930

930

155315,371

4666560,930

1665

140730,778

4667219,930

2400

129261,770

4677472,930

196

148408,044

4676397,930

931

155363,826

4666630,430

1666

140729,278

4667224,431

2401

129244,810

4677498,930

197

148488,075

4676907,430

932

155473,184

4666732,495

1667

140698,841

4667243,430

2402

129218,020

4677528,930

198

148488,574

4676909,429

933

155472,411

4666778,956

1668

140672,575

4667257,931

2403

129194,246

4677559,430

199

148488,794

4676911,930

934

155479,609

4666824,470

1669

140654,293

4667263,431

2404

129176,169

4677582,430

200

148540,840

4677201,430

935

155493,829

4667059,784

1670

140642,590

4667266,430

2405

129143,435

4677614,430

201

148552,918

4677242,930

936

155513,828

4667245,278

1671

140631,810

4667270,431

2406

129135,434

4677638,930

202

148562,387

4677262,431

937

155536,750

4667320,751

1672

140621,232

4667274,930

2407

129128,817

4677671,930

203

148770,090

4677640,930

938

155558,184

4667350,432

1673

140613,543

4667277,931

2408

129120,543

4677713,431

204

148803,997

4677685,930

939

155592,374

4667413,777

1674

140606,810

4667282,430

2409

129122,317

4677731,930

205

148868,872

4677729,430

940

155630,234

4667453,788

1675

140600,294

4667287,430

2410

129101,341

4677757,430

206

148895,716

4677738,430

941

155701,550

4667504,747

1676

140591,122

4667294,930

2411

129089,107

4677776,430

207

148937,652

4677749,197

942

155720,831

4667529,412

1677

140582,262

4667299,930

2412

129091,223

4677802,930

208

148937,652

4677836,020

943

155734,856

4667560,232

1678

140576,418

4667302,431

2413

129089,935

4677819,931

209

148937,652

4678110,169

944

155762,117

4667734,908

1679

140567,310

4667304,930

2414

129076,372

4677830,930

210

148624,337

4678619,306

945

155771,157

4668008,736

1680

140561,746

4667305,931

2415

129058,020

4677847,430

211

148624,337

4678932,620

946

155693,573

4668195,457

1681

140552,012

4667306,930

2416

129027,989

4677872,430

212

149133,472

4679128,442

947

155623,723

4668273,791

1682

140541,716

4667307,430

2417

129001,778

4677892,430

213

149838,430

4679206,770

948

155578,279

4668290,703

1683

140529,091

4667308,431

2418

128978,544

4677911,930

214

150230,073

4679206,770

949

155501,131

4668278,105

1684

140517,122

4667309,931

2419

128964,146

4677926,931

215

150504,223

4679128,442

950

155463,967

4668233,608

1685

140503,388

4667310,930

2420

128940,856

4677944,930

216

150739,209

4679285,099

951

155458,171

4668213,407

1686

140491,544

4667312,930

2421

128926,582

4677962,930

217

151248,344

4679363,427

952

155385,082

4668165,098

1687

140481,216

4667315,431

2422

128908,333

4677981,931

218

151170,016

4679010,949

953

155326,268

4668178,212

1688

140469,092

4667318,431

2423

128890,145

4678002,430

219

151151,159

4678916,664

954

155268,690

4668204,737

1689

140452,872

4667324,930

2424

128871,224

4678028,930

220

151209,180

4678893,455

955

155227,881

4668206,174

1690

140440,934

4667329,930

2425

128865,770

4678042,431
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221

151091,687

4678619,306

956

155170,683

4668177,686

1691

140435,731

4667332,931

2426

128862,106

4678050,430

222

150778,373

4678266,827

957

155158,349

4668111,939

1692

140421,841

4667344,930

2427

128845,755

4678090,930

223

150778,373

4677954,494

958

155150,199

4668104,746

1693

140410,638

4667354,431

2428

128832,138

4678124,430

224

150780,171

4677953,288

959

155127,482

4668084,694

1694

140396,668

4667365,431

2429

128822,669

4678161,431

225

151091,687

4677914,349

960

155053,057

4668019,006

1695

140382,560

4667375,431

2430

128807,857

4678190,430

226

151561,659

4677914,349

961

155062,163

4667983,048

1696

140366,560

4667384,431

2431

128796,263

4678224,930

227

151561,659

4677561,870

962

155178,642

4667948,523

1697

140343,700

4667394,430

2432

128782,810

4678262,431

228

151170,016

4677170,227

963

155218,712

4667921,739

1698

140320,356

4667398,431

2433

128762,466

4678302,931

229

150817,537

4677131,063

964

155212,092

4667876,197

1699

140302,965

4667400,930

2434

128756,848

4678335,930

230

150817,537

4676856,913

965

155146,505

4667811,826

1700

140289,997

4667402,929

2435

128748,395

4678373,430

231

150660,880

4676504,435

966

155074,405

4667766,922

1701

140274,310

4667406,930

2436

128744,193

4678392,930

232

150347,565

4676230,284

967

155028,535

4667748,012

1702

140260,997

4667411,431

2437

128741,974

4678411,430

233

150308,402

4676700,255

968

154980,620

4667734,769

1703

140243,543

4667420,930

2438

128750,020

4678435,929

234

150386,730

4677366,049

969

154967,055

4667732,092

1704

140237,122

4667423,931

2439

128746,365

4678468,430

235

150386,730

4677547,445

970

154948,064

4667735,470

1705

140227,294

4667430,931

2440

128736,412

4678493,932

236

150187,669

4677518,430

971

154931,460

4667738,508

1706

140215,465

4667439,431

2441

128726,669

4678524,430

237

150165,418

4677516,930

972

154913,966

4667775,878

1707

140205,340

4667447,430

2442

128720,028

4678556,930

238

150163,370

4677516,430

973

154904,242

4667819,548

1708

140199,700

4667451,931

2443

128718,395

4678589,931

239

149846,090

4677508,930

974

154905,023

4667867,715

1709

140190,935

4667461,430

2444

128719,677

4678620,430

240

149575,715

4677499,930

975

154916,635

4667911,899

1710

140186,403

4667466,431

2445

128724,153

4678654,930

241

149079,028

4677372,430

976

154907,608

4667947,742

1711

140182,434

4667473,930

2446

128728,786

4678669,931

242

148928,762

4677098,930

977

154856,700

4667952,665

1712

140164,169

4667504,930

2447

128732,645

4678690,430

243

148882,887

4676843,430

978

154816,491

4667969,232

1713

140161,559

4667513,931

2448

128740,099

4678724,430

244

148801,449

4676324,930

979

154811,413

4667976,493

1714

140161,231

4667535,431

2449

128742,637

4678760,930

245

148798,075

4676312,930

980

154769,030

4668089,893

1715

140161,717

4667546,930

2450

128740,809

4678789,430

246

148796,747

4676302,930

981

154709,756

4668152,909

1716

140163,372

4667560,431

2451

128744,927

4678815,431

247

148692,669

4675923,930

982

154654,294

4668175,217

1717

140165,637

4667575,430

2452

128744,458

4678852,430

248

148684,575

4675900,430

983

154634,342

4668191,110

1718

140167,200

4667591,930

2453

128743,864

4678885,930

249

148641,216

4675835,430

984

154578,793

4668213,312

1719

140167,872

4667602,430

2454

128751,529

4678924,930

250

148440,497

4675634,930

985

154569,277

4668234,038

1720

140169,607

4667614,930

2455

128757,708

4678952,930

251

148393,185

4675599,430

986

154571,266

4668242,514

1721

140170,621

4667628,431

2456

128764,949

4678981,930

252

148170,153

4675480,930

987

154557,324

4668245,646

1722

140171,637

4667639,930

2457

128772,528

4679019,430

253

148152,574

4675472,430

988

154510,711

4668296,242

1723

140173,841

4667656,930

2458

128782,817

4679049,430

254

148102,920

4675458,930

989

154487,416

4668289,590

1724

140171,607

4667665,930

2459

128785,075

4679079,430

255

147669,028

4675399,930

990

154394,477

4668272,990

1725

140169,075

4667672,431

2460

128779,106

4679104,430

256

147346,121

4675340,547

991

154251,237

4668279,003

1726

140164,794

4667683,431

2461

128769,044

4679127,430

257

147346,121

4675159,689

992

154207,765

4668219,347

1727

140160,231

4667707,430

2462

128759,325

4679158,431

258

146914,306

4675051,736

993

154243,538

4668094,800

1728

140161,717

4667729,431

2463

128752,709

4679191,430

259

146626,431

4674727,877

994

154242,822

4668078,469

1729

140163,731

4667756,431

2464

128747,099

4679248,930

260

146626,431

4674260,078

995

154216,983

4668055,466

1730

140165,700

4667773,430

2465

128745,739

4679287,930

261

146806,353

4673828,263

996

154182,822

4668033,539

1731

140167,810

4667793,430

2466

128754,810

4679313,431

262

147130,214

4673540,388

997

154145,536

4668017,220

1732

140167,231

4667800,431

2467

128755,630

4679332,931

263

147274,151

4673432,435

998

154106,138

4668006,904

1733

140163,528

4667812,931

2468

128746,599

4679356,430

264

147633,996

4673252,512

999

154027,272

4668011,884

1734

140158,825

4667826,931

2469

128737,356

4679398,931

265

147777,935

4673036,606

1000

153967,779

4668009,456

1735

140153,997

4667842,430

2470

128731,450

4679424,930

266

147777,935

4672820,698

1001

153799,541

4667981,080

1736

140151,513

4667852,930

2471

128716,810

4679458,430

267

147891,735

4672684,139

1002

153742,244

4667957,506

1737

140148,747

4667862,931

2472

128703,169

4679491,431

268

147938,356

4672699,430

1003

153710,286

4667917,994

1738

140146,153

4667870,930

2473

128682,567

4679525,930

269

148000,794

4672709,430

1004

153592,634

4667928,555

1739

140143,669

4667878,431

2474

128673,488

4679542,014

270

148025,106

4672707,930

1005

153556,807

4667921,741

1740

140140,450

4667882,930

2475

128666,782

4679553,890

271

148622,231

4672634,930

1006

153525,919

4667909,118

1741

140136,934

4667886,930

2476

128661,114

4679563,931

272

148899,419

4672631,429

1007

153438,656

4667896,815

1742

140133,216

4667888,930

2477

128645,637

4679600,931

273

149014,075

4672629,930

1008

153438,742

4667901,932

1743

140129,559

4667890,430

2478

128643,044

4679634,931

274

149266,168

4672667,430

1009

153403,894

4667928,580

1744

140123,809

4667891,431

2479

128641,989

4679657,430
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275

149450,465

4672694,430

1010

153155,541

4667992,994

1745

140118,294

4667891,431

2480

128613,989

4679682,429

276

149479,778

4672696,430

1011

153078,603

4668000,116

1746

140111,214

4667890,931

2481

128591,279

4679714,430

277

149488,138

4672694,930

1012

152997,998

4668018,663

1747

140103,606

4667889,930

2482

128563,888

4679754,431

278

149494,950

4672695,930

1013

152917,159

4668064,497

1748

140095,841

4667888,930

2483

128546,973

4679780,931

279

149707,200

4672679,930

1014

152832,863

4668125,978

1749

140088,434

4667886,930

2484

128536,997

4679805,931

280

150049,530

4672653,774

1015

152762,586

4668163,948

1750

140079,107

4667885,430

2485

128530,513

4679842,430

281

150116,925

4672712,745

1016

152727,072

4668170,260

1751

140071,105

4667883,430

2486

128523,357

4679886,930

282

150152,910

4672892,667

1017

152691,808

4668186,691

1752

140064,231

4667882,431

2487

128518,615

4679916,930

283

150152,910

4673072,590

1018

152609,681

4668174,256

1753

140056,341

4667880,930

2488

128516,192

4679954,931

284

150296,849

4673144,559

1019

152528,803

4668202,396

1754

140049,669

4667879,430

2489

128512,528

4679986,931

285

150656,694

4673108,573

1020

152468,207

4668214,620

1755

140042,856

4667878,431

2490

128509,684

4680014,430

286

150872,599

4673000,621

1021

152412,666

4668241,960

1756

140035,403

4667877,930

2491

128502,591

4680036,429

287

150938,564

4672962,927

1022

152301,494

4668281,281

1757

140028,169

4667878,431

2492

128498,224

4680075,931

288

151004,289

4672998,473

1023

152195,038

4668305,230

1758

140020,497

4667880,431

2493

128499,130

4680097,431

289

150935,030

4673175,470

1024

152164,746

4668316,521

1759

140013,529

4667881,931

2494

128502,138

4680120,930

290

150895,866

4673723,770

1025

152103,814

4668328,653

1760

140007,293

4667884,431

2495

128506,216

4680146,430

291

151013,359

4674350,399

1026

151892,444

4668269,940

1761

139991,668

4667892,931

2496

128513,919

4680186,930

292

151483,330

4674742,042

1027

151872,329

4668280,728

1762

139975,106

4667901,931

2497

128511,740

4680206,430

293

151444,166

4675212,014

1028

151853,570

4668332,533

1763

139960,528

4667909,930

2498

128500,786

4680231,930

294

151405,001

4675525,327

1029

151843,173

4668394,056

1764

139944,372

4667918,430

2499

128488,552

4680250,930

295

151757,480

4675995,299

1030

151842,168

4668449,325

1765

139932,184

4667925,430

2500

128469,763

4680280,930

296

151874,973

4676308,613

1031

151853,102

4668469,271

1766

139922,013

4667931,430

2501

128456,723

4680304,430

297

152109,959

4675916,970

1032

151894,087

4668473,038

1767

139914,700

4667936,430

2502

128458,653

4680326,431

298

152501,603

4675995,299

1033

151964,860

4668450,287

1768

139903,325

4667945,430

2503

128464,833

4680354,430

299

152854,080

4675799,477

1034

152009,332

4668460,897

1769

139898,340

4667949,430

2504

128471,888

4680378,930

300

153324,052

4675799,477

1035

152034,178

4668470,359

1770

139894,512

4667953,930

2505

128481,817

4680400,430

301

153676,530

4675877,806

1036

152055,990

4668485,539

1771

139889,903

4667958,931

2506

128494,833

4680423,930

302

153754,859

4676269,448

1037

152073,481

4668505,606

1772

139885,575

4667965,430

2507

128514,224

4680456,431

303

153867,020

4676331,760

1038

152084,921

4668527,420

1773

139878,856

4667977,430

2508

128527,215

4680479,431

304

153859,311

4676347,177

1039

152070,109

4668543,180

1774

139873,591

4667987,431

2509

128541,380

4680506,431

305

153800,276

4676583,312

1040

151984,520

4668581,579

1775

139869,529

4667994,930

2510

128549,372

4680529,431

306

153877,528

4676664,374

1041

151940,144

4668613,271

1776

139865,185

4668002,430

2511

128575,598

4680557,430

307

153946,854

4676753,704

1042

151896,699

4668630,221

1777

139862,950

4668008,431

2512

128595,575

4680579,930

308

153963,240

4676782,067

1043

151861,349

4668636,418

1778

139859,793

4668015,431

2513

128618,575

4680602,431

309

154090,802

4676733,490

1044

151843,394

4668637,192

1779

139855,419

4668025,430

2514

128641,591

4680625,432

310

154129,473

4676700,133

1045

151765,145

4668589,062

1780

139851,856

4668035,930

2515

128666,864

4680654,430

311

154170,226

4676603,632

1046

151693,209

4668579,809

1781

139849,028

4668045,931

2516

128692,075

4680681,931

312

154693,462

4676930,653

1047

151659,303

4668583,376

1782

139847,435

4668053,430

2517

128711,982

4680702,430

313

154777,968

4677057,412

1048

151638,439

4668592,421

1783

139846,966

4668058,930

2518

128738,067

4680726,931

314

154922,179

4677137,529

1049

151612,751

4668614,620

1784

139843,496

4668069,930

2519

128743,724

4680742,431

315

155130,486

4677169,577

1050

151614,594

4668670,418

1785

139842,310

4668078,430

2520

128751,716

4680765,430

316

155206,860

4677195,035

1051

151630,156

4668710,175

1786

139842,043

4668082,931

2521

128753,871

4680792,930

317

155195,610

4677231,355

1052

151663,812

4668765,403

1787

139841,888

4668089,430

2522

128752,629

4680810,930

318

155191,819

4677243,564

1053

151716,636

4668819,241

1788

139840,669

4668102,931

2523

128744,716

4680837,430

319

155187,893

4677325,694

1054

151807,939

4668800,930

1789

139835,919

4668108,930

2524

128741,872

4680865,431

320

155179,026

4677372,887

1055

151849,419

4668819,814

1790

139829,481

4668116,430

2525

128733,747

4680886,431

321

155186,160

4677435,660

1056

151855,219

4668839,901

1791

139822,622

4668122,930

2526

128726,607

4680907,430

322

155174,287

4677641,198

1057

151794,588

4668893,326

1792

139815,435

4668132,430

2527

128715,676

4680933,430

323

155177,802

4677723,074

1058

151782,484

4668910,177

1793

139804,792

4668142,430

2528

128703,161

4680969,430

324

155202,565

4677824,505

1059

151776,681

4668935,403

1794

139792,965

4668151,430

2529

128690,419

4681000,431

325

155295,879

4677851,327

1060

151785,082

4668966,161

1795

139785,886

4668158,430

2530

128684,802

4681033,430

326

155397,347

4677826,541

1061

151803,704

4668985,616

1796

139777,716

4668165,430

2531

128675,020

4681062,931

327

155453,674

4677941,900

1062

151861,328

4669022,517

1797

139771,762

4668170,930

2532

128664,146

4681090,430

328

155354,394

4678023,134

1063

151958,845

4669034,406

1798

139764,358

4668180,430

2533

128650,388

4681120,430
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329

155263,173

4678047,419

1064

151989,810

4669043,567

1799

139759,200

4668187,931

2534

128641,434

4681145,931

330

155182,118

4678071,320

1065

151995,859

4669073,773

1800

139755,574

4668194,430

2535

128626,497

4681172,430

331

155163,882

4678123,313

1066

151986,668

4669107,626

1801

139747,309

4668206,429

2536

128608,331

4681192,930

332

155241,055

4678253,348

1067

151990,844

4669151,952

1802

139743,544

4668214,931

2537

128586,583

4681223,929

333

155193,333

4678337,290

1068

152008,384

4669186,491

1803

139739,950

4668224,430

2538

128568,481

4681246,430

334

155193,913

4678393,038

1069

152023,312

4669201,674

1804

139737,247

4668235,430

2539

128550,482

4681270,931

335

155197,812

4678391,510

1070

152029,702

4669202,900

1805

139735,762

4668246,931

2540

128533,653

4681299,930

336

155219,117

4678392,025

1071

152039,287

4669204,736

1806

139734,684

4668258,430

2541

128527,529

4681321,430

337

155242,022

4678404,930

1072

152159,166

4669227,707

1807

139732,887

4668269,931

2542

128522,473

4681343,930

338

155290,976

4678494,821

1073

152324,178

4669251,525

1808

139731,325

4668279,430

2543

128514,762

4681351,430

339

155357,135

4678640,203

1074

152437,127

4669256,981

1809

139729,591

4668286,430

2544

128513,513

4681350,931

340

155372,925

4678654,903

1075

152488,259

4669254,796

1810

139725,981

4668292,931

2545

128493,114

4681363,429

341

155447,809

4678606,592

1076

152550,080

4669262,550

1811

139723,278

4668298,431

2546

128428,997

4681403,430

342

155452,026

4678581,115

1077

152594,485

4669342,637

1812

139721,809

4668302,929

2547

128370,286

4681438,430

343

155455,604

4678575,337

1078

152675,894

4669328,942

1813

139718,747

4668308,430

2548

128314,365

4681474,430

344

155471,362

4678549,886

1079

152736,027

4669295,700

1814

139718,497

4668314,431

2549

128298,622

4681475,431

345

155516,994

4678543,310

1080

152755,621

4669159,804

1815

139717,575

4668323,431

2550

128252,412

4681469,931

346

155533,369

4678573,346

1081

152770,273

4669159,305

1816

139716,528

4668337,431

2551

128218,677

4681472,430

347

155568,019

4678694,220

1082

152846,505

4669146,536

1817

139716,669

4668340,931

2552

128203,630

4681488,931

348

155559,595

4678745,399

1083

152896,831

4669124,577

1818

139714,263

4668349,931

2553

128150,747

4681546,431

349

155557,896

4678851,021

1084

152942,439

4669112,872

1819

139712,685

4668357,930

2554

128122,638

4681559,930

350

155547,519

4678946,826

1085

152954,711

4669104,474

1820

139710,857

4668367,931

2555

128056,669

4681586,931

351

155533,267

4679022,670

1086

152967,269

4669153,094

1821

139702,934

4668382,430

2556

128026,630

4681604,430

352

155524,210

4679059,184

1087

152972,736

4669174,263

1822

139692,810

4668397,931

2557

128007,317

4681618,931

353

155545,353

4679152,777

1088

152977,653

4669193,300

1823

139684,716

4668410,431

2558

127921,567

4681656,930

354

155637,468

4679246,792

1089

152980,680

4669264,959

1824

139677,200

4668419,431

2559

127906,153

4681657,931

355

155653,233

4679250,917

1090

153054,856

4669323,322

1825

139670,262

4668426,930

2560

127863,294

4681670,431

356

155681,430

4679331,363

1091

152976,893

4669418,891

1826

139663,137

4668433,431

2561

127831,724

4681685,430

357

155721,950

4679472,435

1092

152895,553

4669449,831

1827

139651,574

4668446,430

2562

127803,497

4681697,431

358

155726,264

4679599,472

1093

152892,842

4669450,862

1828

139625,435

4668475,430

2563

127759,723

4681706,930

359

155718,409

4679616,555

1094

152855,870

4669464,924

1829

139583,841

4668523,430

2564

127733,458

4681727,431

360

155740,753

4679656,987

1095

152734,347

4669500,743

1830

139581,544

4668524,431

2565

127691,271

4681755,931

361

155823,879

4679684,202

1096

152643,519

4669535,273

1831

139535,372

4668509,430

2566

127646,263

4681792,430

362

155894,518

4679681,301

1097

152420,157

4669585,687

1832

139494,731

4668494,430

2567

127615,974

4681827,931

363

155862,037

4679459,121

1098

152273,572

4669599,145

1833

139474,340

4668510,430

2568

127586,122

4681844,430

364

155845,570

4679208,884

1099

152175,114

4669692,397

1834

139444,434

4668534,931

2569

127534,294

4681870,930

365

155854,243

4679162,816

1100

152139,689

4669703,718

1835

139417,528

4668558,430

2570

127463,810

4681909,429

366

155874,248

4679152,040

1101

152017,879

4669721,861

1836

139405,762

4668568,431

2571

127393,653

4681946,930

367

156123,628

4679138,728

1102

151962,321

4669745,198

1837

139394,653

4668580,430

2572

127340,247

4681983,431

368

156190,363

4679145,335

1103

151974,593

4669805,714

1838

139367,857

4668606,930

2573

127314,646

4682004,930

369

156206,529

4679175,309

1104

151996,376

4669845,609

1839

139356,278

4668618,930

2574

127300,708

4682009,931

370

156206,385

4679193,908

1105

152002,345

4669870,809

1840

139319,810

4668661,430

2575

127273,418

4682010,431

371

156200,619

4679216,566

1106

152038,188

4669874,719

1841

139300,137

4668689,930

2576

127247,161

4682001,930

372

156188,443

4679238,426

1107

152072,688

4669837,948

1842

139278,622

4668720,430

2577

127218,886

4681990,931

373

156165,677

4679260,469

1108

152128,474

4669825,955

1843

139262,388

4668743,430

2578

127170,082

4681989,931

374

156128,348

4679275,875

1109

152209,247

4669797,814

1844

139240,044

4668776,431

2579

127117,794

4681991,930

375

156073,628

4679318,295

1110

152245,342

4669806,834

1845

139217,309

4668810,930

2580

127071,630

4682003,431

376

156039,581

4679365,270

1111

152253,032

4669820,977

1846

139210,450

4668831,931

2581

127044,325

4682001,431

377

156045,533

4679390,473

1112

152256,191

4669826,783

1847

139204,387

4668834,931

2582

127008,763

4681997,430

378

156066,196

4679399,927

1113

152213,516

4669924,744

1848

139164,059

4668842,431

2583

126933,661

4681992,431

379

156162,160

4679371,411

1114

152174,800

4669986,994

1849

139154,167

4668843,931

2584

126882,887

4681984,430

380

156180,547

4679383,425

1115

152097,956

4670131,731

1850

139123,388

4668839,430

2585

126843,411

4681989,931

381

156188,985

4679403,608

1116

152006,922

4670160,158

1851

139108,575

4668841,430

2586

126777,840

4682006,931

382

156155,117

4679453,953

1117

151878,373

4670133,993

1852

139082,044

4668844,930

2587

126737,958

4682004,430
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383

156130,260

4679484,297

1118

151843,034

4670145,311

1853

139061,028

4668843,430

2588

126669,192

4681993,430

384

156141,906

4679505,771

1119

151802,234

4670146,769

1854

139047,435

4668841,430

2589

126618,622

4681982,431

385

156169,210

4679520,689

1120

151738,720

4670082,771

1855

139030,653

4668840,930

2590

126609,193

4681984,430

386

156186,268

4679520,746

1121

151697,750

4670079,116

1856

139016,153

4668843,931

2591

126564,036

4682003,431

387

156209,262

4679510,158

1122

151632,960

4670126,961

1857

139003,716

4668849,930

2592

126527,466

4682008,930

388

156351,104

4679380,320

1123

151611,655

4670130,351

1858

138991,809

4668857,430

2593

126485,465

4682011,430

389

156381,189

4679364,044

1124

151658,579

4670242,818

1859

138982,450

4668863,431

2594

126417,372

4682015,431

390

156442,273

4679362,061

1125

151730,987

4670260,283

1860

138976,263

4668868,430

2595

126342,489

4682014,930

391

156540,880

4679262,172

1126

151814,582

4670297,794

1861

138967,153

4668879,431

2596

126293,513

4682039,930

392

156590,965

4679235,012

1127

151838,898

4670388,997

1862

138958,653

4668890,930

2597

126222,309

4682074,930

393

156626,757

4679238,942

1128

151832,053

4670438,434

1863

138944,403

4668909,430

2598

126137,911

4682090,930

394

156709,659

4679276,865

1129

151932,458

4670442,051

1864

138938,841

4668918,431

2599

126066,661

4682102,431

395

156808,678

4679339,718

1130

152093,628

4670437,215

1865

138927,559

4668932,430

2600

126016,849

4682091,430

396

156881,413

4679378,028

1131

152116,918

4670443,859

1866

138924,700

4668938,431

2601

125978,974

4682076,930

397

156900,831

4679499,427

1132

152136,204

4670458,383

1867

138923,934

4668943,430

2602

125882,786

4682039,430

398

156909,415

4679753,387

1133

152145,010

4670470,529

1868

138917,622

4668954,930

2603

125885,161

4682051,431

399

156869,328

4679775,048

1134

152153,464

4670499,058

1869

138910,481

4668968,431

2604

125924,801

4682127,431

400

156818,251

4679771,641

1135

152147,102

4670531,437

1870

138903,278

4668982,931

2605

125968,152

4682205,931

401

156790,730

4679711,532

1136

152113,443

4670593,550

1871

138894,528

4668997,430

2606

125980,395

4682263,930

402

156743,872

4679682,648

1137

152105,620

4670626,555

1872

138886,247

4669008,430

2607

125980,161

4682286,430

403

156723,785

4679693,425

1138

152126,350

4670643,456

1873

138882,482

4669012,430

2608

125976,802

4682355,930

404

156713,436

4679734,120

1139

152283,263

4670718,883

1874

138872,137

4669021,931

2609

125975,372

4682389,430

405

156711,094

4679775,981

1140

152428,148

4670753,822

1875

138857,715

4669035,931

2610

125968,763

4682419,431

406

156723,702

4679840,936

1141

152559,903

4670717,493

1876

138850,607

4669042,931

2611

125953,536

4682450,430

407

156745,931

4680196,207

1142

152571,413

4670723,941

1877

138840,184

4669049,931

2612

125938,167

4682578,931

408

156716,316

4680222,032

1143

152569,322

4670696,656

1878

138827,653

4669061,930

2613

125895,982

4682616,930

409

156677,465

4680228,271

1144

152667,699

4670600,296

1879

138814,528

4669072,430

2614

125906,396

4682663,930

410

156653,689

4680221,084

1145

152663,405

4670497,971

1880

138788,325

4669099,430

2615

125899,560

4682704,430

411

156628,826

4680200,144

1146

152567,958

4670419,955

1881

138779,215

4669110,431

2616

125889,458

4682763,931

412

156577,174

4680181,514

1147

152543,148

4670318,530

1882

138767,107

4669124,430

2617

125889,747

4682779,431

413

156535,522

4680157,498

1148

152509,001

4670237,939

1883

138753,716

4669138,430

2618

125891,279

4682821,930

414

156505,358

4680168,658

1149

152410,095

4670078,042

1884

138745,310

4669148,930

2619

125882,395

4682849,431

415

156457,180

4680251,724

1150

152458,194

4670004,309

1885

138734,169

4669158,931

2620

125848,395

4682932,430

416

156345,209

4680408,045

1151

152509,405

4670002,120

1886

138717,809

4669171,431

2621

125827,692

4682992,930

417

156346,535

4680448,725

1152

152562,301

4670040,929

1887

138697,887

4669187,431

2622

125809,622

4683044,430

418

156440,997

4680526,935

1153

152672,211

4669974,841

1888

138690,887

4669194,930

2623

125796,755

4683074,431

419

156452,240

4680557,112

1154

152761,346

4669899,311

1889

138685,919

4669203,930

2624

125766,426

4683153,930

420

156465,434

4680574,724

1155

152873,028

4669874,221

1890

138682,731

4669210,431

2625

125760,567

4683168,930

421

156570,684

4680626,470

1156

152947,198

4669932,582

1891

138679,747

4669218,931

2626

125745,606

4683182,930

422

156646,218

4680715,515

1157

153040,541

4669959,384

1892

138676,966

4669225,430

2627

125738,700

4683185,431

423

156651,305

4680753,563

1158

153064,001

4670030,150

1893

138677,091

4669234,931

2628

125715,700

4683206,931

424

156662,201

4680751,249

1159

153046,171

4670092,369

1894

138677,012

4669265,930

2629

125688,653

4683264,930

425

156736,668

4680760,862

1160

152989,072

4670197,268

1895

138676,637

4669313,930

2630

125662,270

4683308,430

426

156842,459

4680788,203

1161

153013,372

4670288,476

1896

138674,669

4669319,931

2631

125638,083

4683356,930

427

156965,584

4680809,467

1162

153106,710

4670315,280

1897

138674,747

4669325,430

2632

125617,513

4683394,430

428

156986,986

4680839,260

1163

153319,954

4670511,422

1898

138668,856

4669347,431

2633

125586,442

4683427,930

429

157073,253

4681126,391

1164

153400,930

4670487,513

1899

138665,106

4669356,930

2634

125540,474

4683470,930

430

157139,189

4681419,301

1165

153492,580

4670473,325

1900

138655,934

4669375,431

2635

125518,841

4683496,431

431

157114,398

4681440,437

1166

153555,729

4670511,747

1901

138646,169

4669391,431

2636

125501,450

4683517,429

432

157063,171

4681432,027

1167

153558,752

4670583,407

1902

138641,044

4669405,430

2637

125479,145

4683543,930

433

156943,776

4681369,945

1168

153530,995

4670656,243

1903

138639,107

4669422,430

2638

125457,598

4683567,932

434

156740,092

4681229,266

1169

153493,571

4670739,798

1904

138563,793

4669472,930

2639

125442,676

4683596,930

435

156669,531

4681252,084

1170

153453,885

4670772,253

1905

138539,325

4669468,930

2640

125423,856

4683621,930

436

156555,334

4681194,875

1171

153403,181

4670784,652

1906

138508,793

4669464,431

2641

125401,614

4683642,431
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437

156455,869

4681169,901

1172

153333,304

4670828,500

1907

138488,919

4669463,930

2642

125418,810

4683676,930

438

156422,726

4681153,930

1173

153308,990

4670833,035

1908

138479,637

4669465,430

2643

125429,724

4683710,930

439

156395,615

4681124,195

1174

153312,156

4670863,719

1909

138459,122

4669470,430

2644

125432,450

4683729,930

440

156350,721

4681023,635

1175

153284,294

4670900,602

1910

138425,013

4669478,931

2645

125430,107

4683751,430

441

156318,242

4680968,781

1176

153247,126

4670928,593

1911

138396,169

4669483,931

2646

125407,060

4683769,430

442

156163,048

4680902,784

1177

153217,665

4670941,397

1912

138365,278

4669489,430

2647

125406,656

4683769,680

443

156159,462

4680898,840

1178

153177,595

4670949,157

1913

138355,559

4669491,431

2648

125383,017

4683776,121

444

156005,520

4680834,788

1179

153084,905

4670938,688

1914

138349,340

4669492,931

2649

125760,731

4683812,972

445

155827,293

4680739,755

1180

153031,619

4670940,641

1915

138341,138

4669497,931

2650

126411,453

4683654,763

446

155710,856

4680652,387

1181

152988,267

4670950,790

1916

138325,606

4669506,430

2651

126411,710

4683655,068

447

155591,909

4680503,690

1182

152965,745

4670973,163

1917

138316,543

4669510,431

2652

126454,496

4683745,696

448

155575,420

4680493,254

1183

152944,042

4670980,243

1918

138308,200

4669512,431

2653

126504,902

4683836,104

449

155558,408

4680516,018

1184

152934,824

4670983,257

1919

138299,669

4669512,431

2654

126527,109

4683916,959

450

155500,662

4680619,713

1185

152895,969

4670975,261

1920

138290,950

4669516,431

2655

126599,987

4683989,130

451

155434,176

4680764,581

1186

152854,970

4670937,201

1921

138283,043

4669519,931

2656

126656,903

4684031,139

452

155418,339

4680814,676

1187

152819,516

4670925,920

1922

138268,997

4669525,930

2657

126742,019

4684082,691

453

155387,505

4680857,713

1188

152779,850

4670931,771

1923

138250,700

4669533,931

2658

126827,004

4684129,140

454

155362,617

4680878,528

1189

152753,316

4670948,440

1924

138229,528

4669543,930

2659

126914,075

4684155,199

455

155331,490

4680895,306

1190

152730,071

4670956,154

1925

138212,747

4669551,431

2660

126985,355

4684158,671

456

155292,002

4680932,310

1191

152705,683

4670955,797

1926

138199,293

4669557,430

2661

127038,382

4684142,279

457

155191,782

4680986,656

1192

152684,401

4670947,827

1927

138185,997

4669563,931

2662

127104,229

4684130,671

458

155105,213

4681056,031

1193

152571,102

4670983,468

1928

138177,871

4669566,430

2663

127146,613

4684094,201

459

155043,243

4681118,968

1194

152459,361

4671008,680

1929

138162,293

4669568,430

2664

127185,985

4684037,347

460

155029,044

4681150,057

1195

152389,916

4671062,870

1930

138138,450

4669568,930

2665

127225,601

4683990,785

461

154951,157

4681259,644

1196

152288,430

4671087,580

1931

138133,418

4669568,430

2666

127311,496

4683965,938

462

154895,300

4681266,616

1197

152195,098

4671060,788

1932

138090,434

4669571,431

2667

127384,861

4683949,121

463

154864,226

4681252,445

1198

152082,516

4671065,563

1933

138085,106

4669575,430

2668

127466,250

4683949,881

464

154795,534

4681183,454

1199

151971,277

4671100,890

1934

138079,716

4669581,931

2669

127520,096

4683969,093

465

154752,879

4681118,863

1200

151859,622

4671126,107

1935

138060,325

4669598,430

2670

127579,790

4684021,186

466

154711,154

4681042,870

1201

151747,464

4671141,110

1936

138053,012

4669603,431

2671

127657,918

4684100,845

467

154676,212

4680963,427

1202

151696,734

4671079,042

1937

138039,465

4669607,930

2672

127692,013

4684145,884

468

154648,475

4680884,076

1203

151690,993

4671090,347

1938

138021,263

4669613,430

2673

127761,693

4684190,064

469

154644,117

4680854,343

1204

151679,353

4671095,231

1939

138008,419

4669618,430

2674

127836,519

4684236,741

470

154647,620

4680824,557

1205

151670,616

4671098,895

1940

138004,013

4669620,931

2675

127903,259

4684263,318

471

154658,747

4680796,623

1206

151630,521

4671115,710

1941

137962,450

4669656,930

2676

127969,868

4684284,706

472

154676,763

4680772,470

1207

151477,100

4671064,570

1942

137934,793

4669667,431

2677

128029,097

4684316,507

473

154795,036

4680714,891

1208

151429,029

4671000,476

1943

137899,482

4669680,930

2678

128068,395

4684366,437

474

154876,664

4680688,172

1209

151396,981

4670936,382

1944

137854,560

4669697,930

2679

128102,613

4684416,579

475

154946,104

4680644,129

1210

151296,820

4670879,146

1945

137824,903

4669710,431

2680

128164,495

4684453,370

476

154980,278

4680611,836

1211

151396,282

4670803,088

1946

137794,372

4669721,931

2681

128213,426

4684480,282

477

155014,917

4680541,779

1212

151459,622

4670676,405

1947

137770,372

4669731,431

2682

128277,560

4684504,276

478

155056,903

4680478,043

1213

151501,850

4670570,837

1948

137748,841

4669740,430

2683

128339,090

4684525,870

479

155098,889

4680427,777

1214

151396,282

4670507,497

1949

137721,794

4669750,931

2684

128387,678

4684537,495

480

155145,910

4680382,275

1215

151290,712

4670486,383

1950

137703,497

4669763,431

2685

128444,005

4684554,092

481

155201,942

4680380,417

1216

151164,029

4670486,383

1951

137677,497

4669780,931

2686

128480,346

4684586,334

482

155270,766

4680404,763

1217

151016,235

4670401,927

1952

137643,106

4669806,430

2687

128506,477

4684616,292

483

155344,169

4680409,401

1218

150974,008

4670275,245

1953

137557,715

4669828,430

2688

128540,458

4684656,229

484

155376,157

4680405,050

1219

150783,985

4670211,905

1954

137504,200

4669841,930

2689

128567,106

4684709,076

485

155428,890

4680376,413

1220

150615,075

4670275,245

1955

137496,888

4669833,931

2690

128645,234

4684788,645

486

155378,247

4680297,403

1221

150636,189

4670127,450

1956

137479,872

4669812,931

2691

128747,970

4684832,266

487

155286,082

4680055,330

1222

150636,189

4669958,540

1957

137461,810

4669791,431

2692

128812,736

4684884,154

488

155248,904

4679903,185

1223

150615,075

4669747,404

1958

137439,294

4669791,930

2693

128876,928

4684910,747

489

154996,920

4679760,019

1224

150488,393

4669705,176

1959

137404,997

4669773,931

2694

128948,445

4684924,426

490

154860,453

4679651,378

1225

150256,144

4669705,176

1960

137368,450

4669753,931

2695

129012,169

4684930,719
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№
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№
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491

154846,276

4679664,431

1226

150045,006

4669726,290

1961

137336,731

4669739,430

2696

129050,361

4684932,447

492

154816,195

4679680,716

1227

149854,983

4669641,836

1962

137306,091

4669732,430

2697

129103,845

4684936,363

493

154698,554

4679786,911

1228

149960,551

4669494,040

1963

137268,309

4669719,430

2698

129152,793

4684963,273

494

154685,430

4679794,458

1229

149897,210

4669472,926

1964

137245,981

4669709,430

2699

129184,226

4685003,226

495

154663,494

4679797,873

1230

149833,870

4669304,016

1965

137229,887

4669698,931

2700

129228,374

4685042,948

496

154634,633

4679786,710

1231

149833,870

4669198,448

1966

137216,732

4669686,431

2701

129279,975

4685074,857

497

154620,331

4679768,598

1232

149939,438

4668987,312

1967

137207,372

4669675,430

2702

129308,695

4685107,305

498

154628,746

4679717,418

1233

149960,551

4668818,401

1968

137194,434

4669665,431

2703

129350,066

4685136,936

499

154653,200

4679686,047

1234

149897,210

4668649,493

1969

137160,841

4669641,931

2704

129435,057

4685183,384

500

154691,700

4679618,694

1235

149791,642

4668459,469

1970

137127,044

4669619,930

2705

129499,430

4685217,578

501

154688,947

4679537,335

1236

149939,438

4668269,446

1971

137104,403

4669604,931

2706

129591,861

4685256,220

502

154661,662

4679507,726

1237

150108,347

4668184,992

1972

137090,310

4669628,431

2707

129648,188

4685272,824

503

154633,279

4679497,876

1238

150213,915

4668142,764

1973

137082,637

4669639,930

2708

129694,063

4685276,846

504

154597,323

4679502,425

1239

150425,053

4668163,878

1974

137061,091

4669667,930

2709

129757,543

4685272,939

505

154491,661

4679584,545

1240

150699,531

4668100,537

1975

137048,091

4669683,431

2710

129813,175

4685259,046

506

154430,746

4679591,658

1241

150910,667

4668079,424

1976

137038,403

4669691,430

2711

129856,086

4685245,381

507

154419,831

4679571,709

1242

150995,122

4668142,764

1977

137028,809

4669701,930

2712

129906,334

4685218,897

508

154413,537

4679536,282

1243

151206,258

4668100,537

1978

137015,778

4669717,430

2713

129954,102

4685194,919

509

154426,896

4679493,097

1244

151269,600

4667994,968

1979

136990,638

4669741,931

2714

129979,220

4685181,672

510

154423,773

4679459,851

1245

151248,486

4667826,059

1980

136972,935

4669753,931

2715

130017,467

4685185,908

511

154403,769

4679421,758

1246

151079,576

4667826,059

1981

136944,341

4669768,930

2716

130051,154

4685213,147

512

154369,010

4679395,076

1247

150931,780

4667910,514

1982

136900,934

4669793,431

2717

130090,278

4685255,481

513

154330,395

4679384,284

1248

150868,439

4667889,400

1983

136858,918

4669814,931

2718

130111,439

4685290,642

514

154285,045

4679389,740

1249

150678,416

4667720,491

1984

136829,825

4669830,931

2719

130124,964

4685325,916

515

154196,364

4679446,761

1250

150467,279

4667657,150

1985

136786,794

4669856,930

2720

130140,979

4685358,692

516

154176,199

4679452,539

1251

150319,483

4667657,150

1986

136759,106

4669873,431

2721

130167,275

4685396,246

517

154123,862

4679413,587

1252

150129,461

4667657,150

1987

136738,544

4669893,930

2722

130196,004

4685428,694

518

154093,777

4679414,621

1253

150023,892

4667551,581

1988

136717,090

4669914,930

2723

130219,752

4685466,254

519

154073,602

4679430,309

1254

150002,779

4667403,785

1989

136699,779

4669930,431

2724

130271,288

4685495,664

520

154065,230

4679453,655

1255

150002,779

4667277,103

1990

136685,997

4669943,930

2725

130378,046

4685493,378

521

154069,913

4679476,470

1256

149981,665

4667087,081

1991

136669,622

4669954,430

2726

130479,078

4685463,215

522

154061,082

4679517,429

1257

149981,665

4666960,399

1992

136649,325

4669965,931

2727

130564,906

4685435,869

523

154086,740

4679688,952

1258

149981,665

4666749,262

1993

136627,012

4669979,931

2728

130660,261

4685380,419

524

154080,782

4679734,445

1259

149981,665

4666453,670

1994

136616,872

4669983,930

2729

130727,935

4685338,205

525

154069,249

4679759,172

1260

150171,688

4666242,534

1995

136611,091

4669985,930

2730

130808,864

4685318,667

526

154044,748

4679787,874

1261

150509,507

4666200,306

1996

136602,434

4669987,431

2731

130862,768

4685340,375

527

153938,631

4679816,811

1262

150636,189

4666031,397

1997

136593,528

4669988,430

2732

130927,606

4685394,861

528

153919,897

4679836,828

1263

150403,939

4665946,942

1998

136567,231

4669990,931

2733

130953,968

4685435,018

529

153861,553

4679899,165

1264

150108,347

4665946,942

1999

136541,372

4669994,431

2734

130944,566

4685468,228

530

153845,115

4679916,713

1265

149939,438

4666031,397

2000

136512,607

4669997,932

2735

130923,387

4685542,465

531

153847,153

4679978,290

1266

149749,414

4666094,738

2001

136518,794

4670012,931

2736

130895,002

4685634,608

532

153848,718

4680023,525

1267

149580,506

4666200,306

2002

136520,683

4670018,931

2737

130896,641

4685705,797

533

153870,136

4680053,310

1268

149432,710

4666326,988

2003

136523,528

4670027,430

2738

130921,283

4685781,548

534

153922,637

4680097,372

1269

149327,141

4666369,216

2004

136527,950

4670039,430

2739

130950,889

4685852,098

535

153959,682

4680103,232

1270

149284,914

4666707,034

2005

136531,450

4670048,430

2740

130987,761

4685907,229

536

153997,687

4680116,835

1271

149390,481

4666918,171

2006

136533,419

4670052,430

2741

131029,778

4685964,754

537

154032,386

4680137,284

1272

149137,118

4666875,944

2007

136533,528

4670055,430

2742

131071,614

4686014,683

538

154062,514

4680164,079

1273

149052,663

4666918,171

2008

136534,044

4670057,430

2743

131120,733

4686049,197

539

154105,683

4680233,875

1274

148925,982

4667044,853

2009

136538,669

4670070,431

2744

131179,601

4686065,802

540

154190,773

4680338,013

1275

148672,617

4667065,967

2010

136545,231

4670089,931

2745

131289,538

4686091,311

541

154206,549

4680391,121

1276

148588,162

4667108,194

2011

136553,715

4670112,430

2746

131368,811

4686109,974

542

154206,818

4680452,118

1277

148334,798

4667108,194

2012

136561,497

4670134,431

2747

131465,158

4686097,620

543

154200,668

4680480,252

1278

148123,662

4667108,194

2013

136567,184

4670150,431

2748

131543,358

4686070,487

544

154181,675

4680521,599

1279

148102,548

4667255,988

2014

136571,622

4670163,930

2749

131598,630

4686041,390
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545

154176,343

4680529,321

1280

147849,184

4667213,764

2015

136574,982

4670174,930

2750

131633,758

4686020,237

546

154232,887

4680601,799

1281

147638,047

4667213,764

2016

136577,966

4670181,430

2751

131676,135

4685983,768

547

154287,466

4680681,500

1282

147701,388

4667298,217

2017

136579,716

4670185,931

2752

131782,630

4685818,469

548

154291,335

4680773,602

1283

147701,388

4667446,013

2018

136581,278

4670191,931

2753

131903,701

4685922,246

549

154221,398

4680817,567

1284

147722,502

4667636,036

2019

136582,044

4670195,431

2754

132114,299

4686042,586

550

154213,338

4680869,064

1285

147828,070

4667910,514

2020

136583,091

4670198,431

2755

132354,988

4686162,926

551

154140,091

4681032,428

1286

147912,524

4668037,196

2021

136582,512

4670201,931

2756

132746,107

4686283,275

552

154159,282

4681045,622

1287

147933,638

4668248,332

2022

136584,404

4670214,431

2757

132896,538

4686584,134

553

154253,483

4681092,867

1288

147996,980

4668375,015

2023

136587,387

4670227,431

2758

132986,789

4687035,416

554

154294,035

4681080,964

1289

148102,548

4668438,356

2024

136590,013

4670240,930

2759

133077,048

4687396,452

555

154348,611

4681160,664

1290

148250,344

4668607,265

2025

136592,701

4670254,430

2760

133107,137

4687637,134

556

154357,391

4681247,429

1291

148271,457

4668755,061

2026

136596,700

4670270,430

2761

133137,218

4687546,874

557

154359,472

4681267,999

1292

148334,798

4668818,401

2027

136600,481

4670284,930

2762

133347,818

4687576,964

558

154366,165

4681334,145

1293

148419,253

4668923,971

2028

136604,793

4670300,432

2763

133738,938

4687486,704

559

154367,564

4681345,766

1294

148461,480

4669029,539

2029

136608,747

4670314,431

2764

134190,227

4687637,134

560

154388,307

4681355,211

1295

148503,708

4669156,221

2030

136609,888

4670320,430

2765

134425,732

4687731,340

561

154391,511

4681366,521

1296

148419,253

4669240,676

2031

136610,435

4670321,930

2766

134708,386

4687835,091

562

154434,488

4681516,707

1297

148208,116

4669240,676

2032

136611,997

4670328,931

2767

134912,285

4687907,912

563

154450,279

4681531,517

1298

148039,206

4669282,903

2033

136615,685

4670340,931

2768

135183,055

4687937,993

564

154466,571

4681561,555

1299

148144,775

4669515,154

2034

136619,934

4670352,929

2769

135844,953

4687968,083

565

154442,524

4681656,588

1300

148250,344

4669599,608

2035

136626,904

4670367,931

2770

135995,375

4687877,822

566

154446,414

4681702,044

1301

148377,025

4669768,518

2036

136635,387

4670383,431

2771

136025,464

4687576,964

567

154461,859

4681731,677

1302

148355,912

4669916,313

2037

136643,169

4670398,930

2772

135844,953

4687215,934

568

154493,679

4681759,392

1303

148208,116

4669895,200

2038

136659,888

4670422,431

2773

135756,766

4686863,194

569

154504,509

4681779,344

1304

147996,980

4669937,427

2039

136666,373

4670429,931

2774

135726,365

4686751,035

570

154497,112

4681861,202

1305

147975,866

4669979,654

2040

136669,107

4670432,430

2775

135730,004

4686764,375

571

154473,961

4681922,236

1306

147891,410

4670021,882

2041

136671,466

4670436,430

2776

135747,624

4686759,370

572

154460,233

4681979,690

1307

147743,615

4670064,109

2042

136674,887

4670439,930

2777

135836,949

4686772,723

573

154471,151

4681999,749

1308

147511,365

4670085,223

2043

136676,575

4670442,431

2778

135921,876

4686816,583

574

154521,710

4681987,800

1309

147384,683

4670169,677

2044

136678,950

4670444,930

2779

135996,522

4686855,650

575

154625,272

4681882,289

1310

147258,001

4670233,019

2045

136684,137

4670452,931

2780

136070,642

4686871,821

576

154668,544

4681856,782

1311

147089,091

4670233,019

2046

136691,606

4670461,931

2781

136151,916

4686867,487

577

154688,320

4681831,430

1312

146941,295

4670127,450

2047

136700,106

4670471,930

2782

136195,014

4686861,516

578

154699,104

4681803,290

1313

146835,727

4670000,768

2048

136707,106

4670479,931

2783

136240,357

4686842,740

579

154792,010

4681682,942

1314

147004,637

4670042,995

2049

136713,652

4670489,931

2784

136293,440

4686828,854

580

154826,450

4681646,069

1315

147046,863

4669895,200

2050

136718,872

4670499,931

2785

136352,186

4686840,248

581

154868,355

4681680,305

1316

146899,068

4669810,745

2051

136721,497

4670506,431

2786

136423,824

4686859,033

582

154906,473

4681750,353

1317

146709,045

4669810,745

2052

136724,654

4670512,430

2787

136502,558

4686854,807

583

154956,092

4681860,804

1318

146582,363

4669810,745

2053

136727,466

4670515,930

2788

136568,119

4686830,493

584

154929,780

4681989,012

1319

146470,114

4669810,745

2054

136733,794

4670522,431

2789

136620,850

4686801,304

585

154926,610

4682039,043

1320

146477,726

4669734,608

2055

136738,872

4670529,431

2790

136683,274

4686751,702

586

154907,763

4682091,737

1321

146573,868

4669574,373

2056

136745,685

4670539,931

2791

136736,014

4686722,514

587

154903,980

4682132,670

1322

146461,703

4669269,925

2057

136751,497

4670548,931

2792

136799,313

4686711,012

588

154869,828

4682158,507

1323

146349,538

4669013,548

2058

136756,559

4670557,931

2793

136850,325

4686717,524

589

154845,630

4682193,205

1324

146365,561

4668645,006

2059

136761,590

4670568,431

2794

136904,532

4686751,931

590

154822,920

4682298,637

1325

146381,587

4668340,558

2060

136765,779

4670579,431

2795

136930,762

4686786,985

591

154839,709

4682343,903

1326

146381,587

4668004,055

2061

136772,482

4670595,432

2796

136959,548

4686821,931

592

154881,278

4682368,024

1327

146381,587

4667715,631

2062

136775,200

4670604,431

2797

137003,695

4686861,655

593

154883,035

4682418,927

1328

146381,587

4667475,278

2063

136779,637

4670616,931

2798

137096,020

4686895,300

594

154851,109

4682532,158

1329

146349,538

4667475,278

2064

136787,356

4670630,431

2799

137175,105

4686906,268

595

154846,338

4682568,130

1330

146141,232

4667475,278

2065

136793,498

4670640,429

2800

137335,595

4686917,991

596

154867,567

4682567,309

1331

145948,950

4667427,207

2066

136801,528

4670650,431

2801

137432,054

4686910,831

597

155166,664

4682663,951

1332

145740,644

4667395,162

2067

136808,981

4670658,931

2802

137541,173

4686900,845

598

155208,399

4682693,187

1333

145500,281

4667491,303

2068

136820,090

4670671,931

2803

137703,022

4686861,679
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599

155239,613

4682708,688

1334

145436,540

4667510,913

2069

136832,138

4670684,930

2804

137837,273

4686838,462

600

155256,393

4682740,372

1335

145468,767

4667427,086

2070

136846,685

4670699,429

2805

137938,410

4686813,396

601

155256,704

4682758,504

1336

145491,468

4667357,339

2071

136858,169

4670708,931

2806

138011,418

4686781,267

602

155247,926

4682781,981

1337

145525,283

4667312,675

2072

136858,746

4670710,431

2807

138098,907

4686715,730

603

155237,349

4682794,078

1338

145567,203

4667280,464

2073

136868,232

4670721,930

2808

138161,159

4686658,428

604

155162,610

4682847,733

1339

145635,220

4667201,322

2074

136879,574

4670738,931

2809

138218,150

4686593,530

605

155184,856

4682903,085

1340

145656,848

4667103,582

2075

136888,685

4670754,430

2810

138331,054

4686469,298

606

155211,385

4682932,733

1341

145657,510

4666988,780

2076

136896,982

4670769,431

2811

138440,612

4686495,628

607

155292,334

4682914,622

1342

145664,997

4666919,607

2077

136901,668

4670782,430

2812

138518,199

4686467,128

608

155382,019

4682850,214

1343

145668,479

4666812,358

2078

136904,544

4670793,430

2813

138547,347

4686432,901

609

155438,363

4682858,471

1344

145646,231

4666695,875

2079

136905,200

4670800,930

2814

138592,943

4686364,768

610

155506,341

4682918,372

1345

145651,064

4666557,954

2080

136903,560

4670810,431

2815

138659,037

4686301,010

611

155584,614

4682960,402

1346

145618,976

4666449,518

2081

136899,169

4670823,930

2816

138702,299

4686238,178

612

155686,718

4682961,965

1347

145599,489

4666412,331

2082

136894,169

4670840,431

2817

138753,965

4686195,333

613

155682,714

4682844,820

1348

145670,008

4666258,927

2083

136891,293

4670849,431

2818

138833,896

4686161,721

614

155694,883

4682768,966

1349

145659,637

4666253,931

2084

136891,560

4670856,931

2819

138891,788

4686149,237

615

155692,743

4682686,465

1350

145648,231

4666249,931

2085

136890,481

4670857,430

2820

138953,604

4686172,420

616

155699,989

4682599,607

1351

145364,606

4666176,430

2086

136882,356

4670850,430

2821

139030,035

4686179,696

617

155723,932

4682552,901

1352

145306,262

4666218,930

2087

136879,463

4670847,445

2822

139114,945

4686209,539

618

155835,867

4682543,854

1353

145165,809

4666214,931

2088

136871,700

4670839,430

2823

139189,928

4686244,895

619

155864,685

4682491,899

1354

145107,992

4666156,020

2089

136856,012

4670831,430

2824

139274,248

4686259,551

620

155848,220

4682468,324

1355

145082,146

4666129,686

2090

136824,242

4670818,642

2825

139320,949

4686285,756

621

155825,974

4682451,713

1356

145071,591

4666118,932

2091

136822,131

4670817,541

2826

139417,256

4686282,103

622

155793,466

4682441,839

1357

144890,278

4666096,430

2092

136776,497

4670791,930

2827

139431,228

4686275,977

623

155761,075

4682444,539

1358

144858,809

4666062,430

2093

136743,044

4670777,931

2828

139485,339

4686268,652

624

155740,002

4682424,865

1359

144797,981

4666042,431

2094

136722,919

4670773,930

2829

139485,339

4686493,875

625

155733,244

4682411,948

1360

144776,794

4666038,431

2095

136686,059

4670773,930

2830

139485,339

4686854,904

626

155725,267

4682387,624

1361

144767,466

4666035,930

2096

136647,950

4670771,431

2831

139485,339

4687155,762

627

155723,147

4682349,431

1362

144753,497

4666030,931

2097

136625,169

4670765,931

2832

139665,858

4687576,964

628

155728,378

4682324,460

1363

144742,512

4666026,930

2098

136600,934

4670748,930

2833

139913,921

4687734,824

629

155754,947

4682260,368

1364

144719,996

4666015,431

2099

136571,794

4670725,430

2834

139806,035

4688490,038

630

155807,923

4682167,708

1365

144693,356

4666002,931

2100

136557,654

4670706,430

2835

140299,020

4688490,038

631

155863,935

4682165,744

1366

144663,857

4665988,430

2101

136548,122

4670698,930

2836

154620,392

4672310,903

632

156050,892

4682113,505

1367

144634,231

4665975,930

2102

136530,153

4670693,430

2837

154629,146

4672298,450

633

156080,668

4682109,821

1368

144622,121

4665973,430

2103

136505,934

4670677,430

2838

154665,664

4672370,583

634

156116,400

4682090,817

1369

144591,294

4665968,430

2104

136482,185

4670648,931

2839

154790,600

4672366,466

635

156212,644

4682072,190

1370

144576,575

4665965,430

2105

136457,934

4670627,431

2840

154876,850

4672382,948

636

156386,286

4682086,073

1371

144568,372

4665963,430

2106

136433,122

4670609,431

2841

154969,981

4672391,080

637

156432,017

4682093,857

1372

144561,746

4665959,430

2107

136399,529

4670589,430

2842

155142,146

4672415,607

638

156637,882

4682128,770

1373

144556,200

4665954,931

2108

136357,122

4670566,931

2843

155144,235

4672415,950

639

156674,567

4682158,037

1374

144551,825

4665946,930

2109

136308,482

4670550,431

2844

155151,024

4672466,605

640

156677,306

4682239,505

1375

144547,372

4665936,430

2110

136281,465

4670541,430

2845

155121,735

4672508,228

641

156664,707

4682296,675

1376

144541,325

4665920,930

2111

136261,825

4670536,931

2846

155088,390

4672615,952

642

156660,880

4682357,202

1377

144537,153

4665916,930

2112

136241,200

4670534,931

2847

155070,282

4672652,354

643

156744,341

4682563,086

1378

144530,825

4665911,930

2113

136224,934

4670531,431

2848

154981,517

4672746,874

644

156765,076

4682572,538

1379

144524,918

4665910,931

2114

136190,685

4670534,431

2849

154983,013

4672792,667

645

156825,296

4682544,992

1380

144514,482

4665910,431

2115

136162,872

4670542,930

2850

155040,267

4672826,379

646

156878,910

4682546,492

1381

144505,966

4665912,929

2116

136126,997

4670554,930

2851

155083,047

4672886,072

647

156944,021

4682559,789

1382

144461,762

4665937,930

2117

136100,919

4670561,431

2852

155145,952

4673250,262

648

156978,055

4682572,155

1383

144423,700

4665960,431

2118

136063,747

4670565,930

2853

155143,249

4673284,794

649

156984,076

4682575,419

1384

144399,247

4665962,930

2119

136036,856

4670572,930

2854

155147,270

4673321,225

650

156975,721

4682581,405

1385

144382,700

4665964,930

2120

136012,497

4670579,930

2855

155159,494

4673359,367

651

157201,935

4682769,918

1386

144366,762

4665965,931

2121

135982,747

4670596,931

2856

155181,374

4673396,704

652

157296,190

4682958,427

1387

144351,122

4665963,931

2122

135970,841

4670606,430

2857

155187,386

4673438,270
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653

157333,892

4682967,854

1388

144339,951

4665960,431

2123

135943,325

4670621,931

2858

155217,058

4673465,540

654

157541,255

4683118,663

1389

144325,731

4665954,430

2124

135929,481

4670635,931

2859

155309,157

4673479,959

655

157578,956

4683212,919

1390

144313,950

4665946,431

2125

135911,887

4670653,430

2860

155311,426

4673473,836

656

157701,489

4683363,728

1391

144307,981

4665940,931

2126

135908,060

4670657,930

2861

155355,435

4673416,466

657

157852,300

4683326,027

1392

144284,888

4665914,930

2127

135866,950

4670700,431

2862

155411,619

4673411,491

658

157946,556

4683212,919

1393

144221,606

4665985,930

2128

135805,215

4670767,431

2863

155445,487

4673419,519

659

158050,237

4683429,707

1394

144212,482

4665995,430

2129

135747,810

4670834,430

2864

155485,375

4673438,833

660

158135,067

4683542,814

1395

144182,606

4665961,430

2130

135745,622

4670853,931

2865

155525,714

4673474,155

661

158172,770

4683599,367

1396

144169,669

4665945,430

2131

135720,059

4670880,430

2866

155539,407

4673495,903

662

158172,770

4683797,305

1397

144168,559

4665929,931

2132

135710,771

4670890,969

2867

155832,118

4673420,716

663

158050,237

4684032,944

1398

144168,450

4665917,430

2133

135700,802

4670902,279

2868

155841,422

4673410,778

664

158078,513

4684155,477

1399

144167,388

4665907,431

2134

135691,856

4670912,430

2869

155890,626

4673396,206

665

158210,471

4684334,563

1400

144163,965

4665893,430

2135

135661,122

4670960,430

2870

155951,566

4673383,433

666

158295,301

4684447,670

1401

144160,216

4665881,931

2136

135635,810

4670992,930

2871

156047,101

4673461,484

667

158398,983

4684541,925

1402

144155,090

4665866,930

2137

135623,668

4671014,431

2872

156052,682

4673594,468

668

158345,770

4683506,660

1403

144150,137

4665857,431

2138

135617,059

4671052,431

2873

156071,930

4673808,833

669

158395,648

4683611,399

1404

144143,294

4665844,931

2139

135613,325

4671085,430

2874

156123,054

4673953,176

670

158477,903

4683988,930

1405

144134,637

4665835,931

2140

135594,122

4671133,930

2875

156148,098

4673945,162

671

158479,432

4684008,796

1406

144122,856

4665821,931

2141

135582,122

4671165,430

2876

156189,543

4673964,180

672

158479,432

4684107,807

1407

144092,137

4665813,430

2142

135565,215

4671187,930

2877

156312,771

4674163,450

673

158479,432

4684398,254

1408

144076,153

4665809,431

2143

135557,731

4671195,430

2878

156332,708

4674189,437

674

158460,418

4684556,929

1409

144067,434

4665807,931

2144

135524,934

4671225,931

2879

156333,572

4674190,564

675

158432,950

4684790,929

1410

144060,137

4665805,430

2145

135493,731

4671263,431

2880

156369,660

4674237,601

676

158431,591

4684814,431

1411

144031,871

4665789,430

2146

135468,201

4671290,431

2881

156421,609

4674288,613

677

158446,826

4684890,930

1412

144023,606

4665784,431

2147

135423,919

4671352,931

2882

156476,958

4674331,223

678

158490,170

4684955,929

1413

144014,075

4665781,930

2148

135392,590

4671399,430

2883

156798,595

4674651,411

679

158508,341

4684971,930

1414

144002,559

4665779,431

2149

135380,497

4671421,430

2884

156970,867

4674773,044

680

158636,762

4685072,430

1415

143994,341

4665775,931

2150

135374,122

4671426,931

2885

157111,768

4674829,711

681

158683,480

4685099,430

1416

143981,591

4665769,931

2151

135366,122

4671434,930

2886

157156,168

4675044,930

682

158705,528

4685107,430

1417

143972,716

4665766,931

2152

135349,575

4671416,931

2887

157254,169

4675591,430

683

158779,562

4685128,389

1418

143933,278

4665787,931

2153

135334,575

4671401,931

2888

157255,105

4675594,930

684

158783,881

4685133,323

1419

143909,169

4665801,430

2154

135308,763

4671385,931

2889

157255,450

4675597,930

685

159120,374

4685341,629

1420

143892,700

4665811,431

2155

135283,903

4671378,430

2890

157351,227

4676045,507

686

159424,822

4685549,936

1421

143887,325

4665813,430

2156

135264,481

4671374,430

2891

157133,445

4676031,896

687

159761,317

4685485,841

1422

143874,060

4665817,931

2157

135227,512

4671371,931

2892

156957,186

4675919,731

688

159985,131

4685414,628

1423

143859,403

4665823,431

2158

135191,575

4671370,431

2893

156780,919

4675951,779

689

160393,075

4685563,930

1424

143844,169

4665828,430

2159

135172,013

4671372,930

2894

156774,643

4675958,055

690

160396,196

4685560,285

1425

143818,294

4665833,430

2160

135145,653

4671379,431

2895

156502,390

4675817,462

691

160427,225

4685524,050

1426

143804,778

4665833,430

2161

135131,325

4671379,431

2896

156380,330

4675695,402

692

160442,354

4685506,383

1427

143790,965

4665832,930

2162

135101,310

4671373,430

2897

156300,214

4675503,118

693

160578,526

4685565,959

1428

143775,544

4665830,931

2163

135083,122

4671367,930

2898

156252,142

4675406,978

694

160626,597

4685501,865

1429

143761,981

4665827,930

2164

135038,950

4671358,430

2899

156093,254

4675343,422

695

160712,710

4685482,727

1430

143748,919

4665824,430

2165

135020,778

4671352,931

2900

156080,340

4675325,430

696

160770,808

4685469,817

1431

143728,263

4665816,432

2166

135002,200

4671349,930

2901

156059,278

4675300,430

697

160866,949

4685341,629

1432

143714,028

4665807,431

2167

134976,044

4671337,931

2902

156026,809

4675274,430

698

160680,156

4685276,250

1433

143707,013

4665802,431

2168

134959,262

4671322,431

2903

155674,575

4675045,430

699

160686,795

4685270,229

1434

143693,654

4665788,431

2169

134941,699

4671295,431

2904

155642,153

4675028,430

700

160706,418

4685252,430

1435

143675,997

4665771,931

2170

134922,669

4671266,930

2905

155639,571

4675027,583

701

160369,991

4685129,458

1436

143649,934

4665778,430

2171

134913,559

4671257,430

2906

155466,989

4674894,223

702

160360,531

4685126,000

1437

143632,857

4665782,931

2172

134895,357

4671277,430

2907

155162,532

4674733,988

703

160280,824

4685096,865

1438

143618,684

4665785,931

2173

134877,465

4671290,930

2908

154938,204

4674621,816

704

159881,575

4684950,929

1439

143607,091

4665787,431

2174

134879,653

4671304,431

2909

154777,968

4674413,510

705

159875,918

4684949,930

1440

143594,309

4665788,431

2175

134883,122

4671315,431

2910

154537,615

4674237,251

706

159850,935

4684942,430

1441

143580,606

4665787,931

2176

134856,075

4671330,430

2911

154281,238

4674093,038

707

159732,180

4684919,387

1442

143569,231

4665785,931

2177

134805,231

4671358,430

2912

154024,860

4673948,827

708

159649,151

4684892,970

1443

143547,060

4665771,430

2178

134776,107

4671370,930

2913

153864,627

4673692,449

709

159472,892

4684828,876

1444

143534,170

4665769,430

2179

134745,887

4671383,930

2914

153928,720

4673420,050

710

159184,468

4684684,663

1445

143518,263

4665799,930

2180

134725,169

4671396,430

2915

153941,778

4673198,068
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№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

711

158928,091

4684428,287

1446

143510,404

4665815,430

2181

134678,731

4671414,931

2916

154005,656

4673170,566

712

158897,788

4684236,363

1447

143490,325

4665847,930

2182

134639,122

4671432,931

2917

154003,654

4673109,544

713

158898,012

4684234,930

1448

143484,200

4665855,431

2183

134600,622

4671449,430

2918

153996,365

4673064,034

714

158886,926

4684091,033

1449

143479,090

4665860,931

2184

134565,497

4671478,931

2919

154032,682

4673062,809

715

158944,115

4683819,383

1450

143473,669

4665865,931

2185

134537,794

4671501,931

2920

154047,656

4673052,165

716

158912,069

4683546,983

1451

143468,513

4665869,430

2186

134505,778

4671527,430

2921

154051,011

4673054,672

717

158815,927

4683370,724

1452

143462,700

4665872,430

2187

134469,341

4671549,931

2922

154121,791

4673009,337

718

158767,856

4683178,442

1453

143437,841

4665880,930

2188

134440,404

4671569,430

2923

154256,020

4673034,368

719

158735,810

4682857,970

1454

143419,544

4665887,431

2189

134411,168

4671593,931

2924

154370,330

4673070,620

720

158719,785

4682665,679

1455

143398,497

4665895,430

2190

134363,512

4671635,431

2925

154501,417

4673035,022

721

158863,998

4682537,490

1456

143390,200

4665899,430

2191

134329,060

4671669,430

2926

154575,400

4672963,708

722

158912,069

4682361,231

1457

143370,966

4665908,931

2192

134313,715

4671683,930

2927

154589,661

4672921,595

723

158944,115

4682168,949

1458

143356,403

4665917,931

2193

134308,996

4671723,930

2928

154598,991

4672866,810

724

158992,186

4681944,619

1459

143334,404

4665931,931

2194

134297,168

4671735,430

2929

154599,465

4672822,366

725

159072,303

4681704,266

1460

143312,435

4665946,930

2195

134226,075

4671775,430

2930

154586,939

4672693,618

726

159152,422

4681511,984

1461

143290,888

4665963,430

2196

134172,918

4671807,431

2931

154502,702

4672615,030

727

159200,493

4681319,702

1462

143275,153

4665976,431

2197

134131,621

4671836,431

2932

154445,023

4672565,979

728

159184,468

4681111,394

1463

143267,153

4665973,930

2198

134093,497

4671868,930

2933

154443,698

4672525,409

729

159152,422

4680855,010

1464

143254,747

4665967,431

2199

134061,669

4671898,431

2934

154392,211

4672420,168

730

159148,578

4680812,718

1465

143222,434

4665956,930

2200

134032,747

4671915,930

2935

154455,344

4672413,064

731

159149,481

4680797,929

1466

143211,700

4665953,930

2201

134002,388

4671937,930

2936

154518,394

4672394,165

732

159148,543

4680792,430

1467

143173,388

4665944,930

2202

133991,685

4671952,430

2937

154535,344

4672364,612

733

159149,856

4680785,930

1468

143154,919

4665941,430

2203

133961,498

4671970,931

2938

154620,392

4672310,903

734

159142,978

4680751,130

1469

143132,622

4665936,430

2204

133931,387

4671986,430

735

159136,398

4680678,751

1470

143108,919

4665930,431

2205

133918,482

4672008,931

Координати на точките, описващи границите на териториите, които не са включени в защитена зона
BG0001011 „Осоговска планина“, в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N
№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1

154620,392

2

154629,146

4672310,903

27

155411,619

4673411,491

53

157255,105

4675594,930

79

153928,720

4673420,050

4672298,450

28

155445,487

4673419,519

54

157255,450

4675597,930

80

153941,778

3

4673198,068

154665,664

4672370,583

29

155485,375

4673438,833

55

157351,227

4676045,507

81

154005,656

4673170,566

4

154790,600

4672366,466

30

155525,714

4673474,155

56

157133,445

4676031,896

82

154003,654

4673109,544

5

154876,850

4672382,948

31

155539,407

4673495,903

57

156957,186

4675919,731

83

153996,365

4673064,034

6

154969,981

4672391,080

32

155832,118

4673420,716

58

156780,919

4675951,779

84

154032,682

4673062,809

7

155142,146

4672415,607

33

155841,422

4673410,778

59

156774,643

4675958,055

85

154047,656

4673052,165

8

155144,235

4672415,950

34

155890,626

4673396,206

60

156502,390

4675817,462

86

154051,011

4673054,672

9

155151,024

4672466,605

35

155951,566

4673383,433

61

156380,330

4675695,402

87

154121,791

4673009,337

10

155121,735

4672508,228

36

156047,101

4673461,484

62

156300,214

4675503,118

88

154256,020

4673034,368

11

155088,390

4672615,952

37

156052,682

4673594,468

63

156252,142

4675406,978

89

154370,330

4673070,620

12

155070,282

4672652,354

38

156071,930

4673808,833

64

156093,254

4675343,422

90

154501,417

4673035,022

13

154981,517

4672746,874

39

156123,054

4673953,176

65

156080,340

4675325,430

91

154575,400

4672963,708

14

154983,013

4672792,667

40

156148,098

4673945,162

66

156059,278

4675300,430

92

154589,661

4672921,595

15

155040,267

4672826,379

41

156189,543

4673964,180

67

156026,809

4675274,430

93

154598,991

4672866,810

16

155083,047

4672886,072

42

156312,771

4674163,450

68

155674,575

4675045,430

94

154599,465

4672822,366

17

155145,952

4673250,262

43

156332,708

4674189,437

69

155642,153

4675028,430

95

154586,939

4672693,618

18

155143,249

4673284,794

44

156333,572

4674190,564

70

155639,571

4675027,583

96

154502,702

4672615,030

19

155147,270

4673321,225

45

156369,660

4674237,601

71

155466,989

4674894,223

97

154445,023

4672565,979

20

155159,494

4673359,367

46

156421,609

4674288,613

72

155162,532

4674733,988

98

154443,698

4672525,409

21

155181,374

4673396,704

47

156476,958

4674331,223

73

154938,204

4674621,816

99

154392,211

4672420,168

22

155187,386

4673438,270

48

156798,595

4674651,411

74

154777,968

4674413,510

100

154455,344

4672413,064

23

155217,058

4673465,540

49

156970,867

4674773,044

75

154537,615

4674237,251

101

154518,394

4672394,165

24

155309,157

4673479,959

50

157111,768

4674829,711

76

154281,238

4674093,038

102

154535,344

4672364,612

25

155311,426

4673473,836

51

157156,168

4675044,930

77

154024,860

4673948,827

103

154620,392

4672310,903

26

155355,435

4673416,466

52

157254,169

4675591,430

78

153864,627

4673692,449

3480
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ЗАПОВЕД № РД-306
от 31 март 2021 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
изменено 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 2009/93/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 Континенталния биогеографски регион (нотифицирано
под номер C (2008) 8039) обявявам:
1. Защитена зона BG0001036 „Български извор“
в землищата на с. Брестница, община Ябланица,
област Ловеч, с. Малка Желязна, с. Български
извор, община Тетевен, област Ловеч, с. Дерманци, с. Торос, с. Пещерна, община Луковит, област
Ловеч, с. Славщица, с. Сопот, община Угърчин,
област Ловеч, с обща площ 26 184,974 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0001036 „Български извор“ са:
2.1. следните типове природни местообитания
по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР):
– 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)
(*важни местообитания на орхидеи);
– 8310 Неблагоустроени пещери;
– 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa
и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae,
Salicion albae);
– 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и
Carpinus betulus;
– 91M0 Балкано-панонски церово-горунови
гори;
2.2. местообитанията на следните видове по
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:
2.2.1. бозайници – *Европейски вълк (Canis
lupus), Пъстър пор (Vormela peregusna), Видра (Lutra
lutra), Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus),
Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum),
Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Голям
нощник (Myotis myotis), Остроух нощник (Myotis
blythii), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii),
Дългоух нощник (Myotis bechsteinii);
2.2.2.   земноводни и влечуги – Жълтокоремна
бумка (Bombina variegata), Голям гребенест тритон
(Triturus karelinii), Обикновена блатна костенурка
(Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo
hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);
2.2.3. риби – Балканска кротушка (Romanogobio
kesslerii), Малка кротушка (Romanogobio uranoscopus),
Европейска горчивка (Rhodeus amarus), Обикновен щипок (Cobitis taenia), Голям щипок (Cobitis
elongata), Балкански щипок (Sabanejewia aurata),
Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis);
2.2.4.  безгръбначни – Бръмбар рогач (Lucanus
cervus), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Буков
сечко (Morimus funereus), *Алпийска розалия (Rosalia
alpina), Бисерна мида (Unio crassus), Ивичест тео
доксус (Theodoxus transversalis).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и под д ържане на т иповете
природни местообитания, посочени в т. 2.1,
местообитанията на посочените в т. 2.2 видове,
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техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на
благоприятното им природозащитно състояние
в Континенталния биогеографски регион;
3.2. подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 91E0*,
91G0* и 91M0;
3.3. подобряване на местообитанията на видовете Голям гребенест тритон (Triturus karelinii),
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),
Шипоопашата костену рка (Testudo hermanni),
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Малка
кротушка (Romanogobio uranoscopus) и Дългоух
нощник (Myotis bechsteinii);
3.4. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове природни
местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания
на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.
4. 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
Континенталния 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.
5. 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, както и тези, за които са определени
цели за подобряване в т. 3.
6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона
BG0001036 „Български извор“, е посочен в приложението, неразделна част от настоящата заповед.
7. Стандартният формуляр с данни 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 – Плевен, и на интернет страницата на
Информационната система за защитените зони
от екологичната мрежа Натура 2000.
8. В границите на защитената зона се забранява:
8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища и
регламентираните за това места;
8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и
бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага
за определени на основание на нормативен акт
трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни
ситуации и за провеждане на противопожарни,
аварийни, контролни и спасителни дейности;
8.3. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и
разширяване на концесионните площи за добив
на общоразпрост ранени полезни изкопаеми
(строителни и скалнооблицовъчни материали) в
териториите, заети от природните местообитания
по т. 2.1; забраната не се прилага в случаите, в
които към датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“ има започната процедура
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за предоставяне на разрешения за търсене и/или
проучване, и/или за предоставяне на концесия
за добив по Закона за подземните богатства и по
Закона за концесиите, или е започнала процедура
за съгласуването им по реда на глава шеста от
Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31
от ЗБР, или е подадено заявление за регистриране
на търговско откритие;
8.4. промяна на начина на трайно ползване,
разораване, залесяване и превръщане в трайни
насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;
8.5. разораване и залесяване на поляни, голини
и други незалесени горски територии в границите
на природно местообитание с код 6210 (*важни
местообитания на орхидеи), освен в случаите на
доказана необходимост от защита срещу ерозия
и порои, както и в случаите на реализиране на
допустими планове, програми, проекти или инвестиционни предложения, одобрени по реда на
екологичното законодателство;
8.6. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета,
традиционни ивици, заети с храстово-дървесна
растителност сред обработваеми земи, защитни
горски пояси, каменни огради и живи плетове),
при ползването на земеделските земи като такива
освен в случаите на премахване на инвазивни
чужди видове дървета и храсти;
8.7. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни
субстрати и продукти за растителна защита,
които не отговарят на изискванията на Закона
за защита на растенията;
8.8. употреба на минерални торове в ливади,
пасища, мери, изоставени орни земи и горски
територии, както и на продукти за растителна
защита от професионална категория на употреба
в тези територии, освен при каламитет, епифитотия или при прилагане на селективни методи
за борба с инвазивни чужди видове;
8.9. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за
внасяне в земеделските земи без разрешение от
специализираните органи на Министерството на
земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви
органични замърсители в утайките превишава
фоновите концентрации съгласно приложение
№ 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за
допустимо съдържание на вредни вещества в
почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);
8.10. използване на води за напояване, които
съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;
8.11. палене на стърнища, слогове, крайпътни
ивици и площи със суха и влаголюбива растителност;
8.12. палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и спортна
дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и чупене, повреждане, събиране или
преместване на скални и пещерни образувания,
преграждане на входовете или на отделни техни
галерии по начин, възпрепятстващ преминаването на видовете прилепи, предмет на опазване
по т. 2.2.1;
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8.13. провеждане на спелеоложки проучвания
през размножителния период на прилепите – от
1 март до 30 юни;
8.14. добив на дървесина и биомаса в горите във
фаза на старост освен в случаи на увреждане на
повече от 50% от площта на съответната гора във
фаза на старост вследствие на природни бедствия
и каламитети; в горите във фаза на старост, през
които преминават съществуващи горски пътища
и други инфраструктурни обекти, при доказана
необходимост се допуска сеч на единични сухи,
повредени, застрашаващи или пречещи на безопасното движение на хора и пътни превозни
средства или на нормалното функциониране на
инфраструктурните обекти дървета;
8.15. паша на домашни животни в горските
територии, които са обособени за гори във фаза
на старост;
8.16. извеждане на сечи в природно местообитание с код 91E0*, с изключение за нуждите
на съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура, за предотвратяване на опасности,
застрашаващи живота и здравето на хората, при
бедствия и аварии, за поддържане/подобряване
на природните местообитания и местообитанията на видовете по т. 2, както и в случаите
на реализиране на допустими инвестиционни
предложения, одобрени по реда на екологичното
законодателство;
8.17. отводняване на крайбрежни заливаеми
ивици на реки, промени в хидроморфологичния
режим чрез отводняване, изземване на наносни
отложения, коригиране, преграждане с диги на
реки, с изключение на такива: в урбанизирани
територии; в случаи на опасност от наводнения,
които могат да доведат до риск за живота и здравето на хората или настъпване на материални
щети; при бедствия и аварии; за подобряване
на състоянието на природните местообитания и
местообитанията на видовете по т. 2.
9. Горските типове природни местообитания
по т. 2.1 се стопанисват в съответствие с разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 8
от 5.08.2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от
2011 г.) и за тях е задължително прилагането на
„Система от режими и мерки за стопанисване на
горските типове местообитания от приложение
№ 1 от Закона за биологичното разнообразие“,
утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
10. Мерки за постигане целите на опазване
на защитената зона са определени или могат да
се определят също във:
10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;
10.2. горскостопанските и ловностопанските
планове и програми;
10.3. плана за управление на речните басейни
в Дунавския район за басейново управление на
водите;
10.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;
10.5. планове за действие за видове;
10.6. други планови, програмни и стратегически документи.
11. В границите на защитената зона се препоръчва:
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11.1. поддържане на обработваеми земи, които
не са включени в сеитбооборот пет или повече
години, като ливада, пасище или мера;
11.2. промяна на начина на трайно ползване
на обработваеми земи, които не са включени в
сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“,
„пасище“ или „мера“;
11.3. изпълнение на мерки за поддържане и
опазване на съществуващите постоянни пасища,
мери, ливади и местообитанията по т. 2.1 от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно
списъка с инвазивни чужди видове, които засягат
Съюза (създаден и актуализиран с регламенти
за изпълнение на Комисията в съответствие с
Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския
парламент и на Съвета), публикуван на интернет
страницата на МОСВ;
11.4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна
стойност чрез:
– косене ръчно или с косачки за бавно косене
от центъра към периферията или от единия край
на площта към другия с ниска скорост, като
окосената трева се изсушава и събира на купове
или се изнася от парцела;
– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на
стопанството, на която се извършва пашата, от
0,3 до 1 ЖЕ/ха;
11.5. създаване на площи, заети с храстоводървесна растителност сред обработваеми земи,
на каменни купчини и малки водни площи след
предварително съгласуване с РИОСВ – Плевен;
11.6. провеждане на противопожарни дейности
с цел намаляване на риска от пожари;
11.7. насърчаване на устойчивото управление
на горите чрез запазване на биотопните дървета
и на достатъчно количество мъртва дървесина в
горските екосистеми, избягване на залесяването
с неместни дървесни видове и произходи и съ
образяване на интензивността на дърводобива с
растежния потенциал на дървостоите и предназначението на горите, ограничаване на изсичането/
подмяната на горскодървесната растителност,
ограничаване на употребата на биоциди, хормони
и препарати за растителна защита;
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11.8. запазване и където е уместно, възстановяване на типово специфичните хидроморфологични
условия в природно местообитание с код 91E0 *;
11.9. прилагане на разновъзрастни лесовъдски
системи в природно местообитание с код 91М0
за превръщане на издънковите насаждения в
семенни;
11.10. поддържане на поне 10% от общата площ
на горските типове природни местообитания по
т. 2.1 в защитената зона като гори във фаза на
старост;
11.11. подмяна на инвазивните чужди видове
дървета и храсти с местни видове след премахването им от характеристики на ландшафта (синори,
жизнени единични и групи дървета, традиционни
ивици, заети с храстово-дървесна растителност
сред обработваеми земи, защитни горски пояси
и живи плетове).
12. 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
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.
Настоящата заповед не отменя забраните и
ограниченията на дейности, наложени по силата
на други нормативни и административни актове.
Нарушителите на забраните и ограниченията
по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от ЗБР.
Защитена зона BG0001036 „Български извор“
да се впише в регистрите на защитените зони,
водени в МОСВ и РИОСВ – Плевен, съгласно
чл. 18 от ЗБР.
Заповедта влиза в сила от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е
окончателна и не подлежи на обжалване.

За министър:
Н. Кънчев
Приложение
към т. 6 от Заповед № РД-306/31.03.2021 г.
Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0001036 „Български извор“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N
№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1

280139,990

4782663,258

231

276909,903

4771315,258

461

276992,978

4768978,856

691

278468,485

4774084,853

2

280141,608

4782660,139

232

276908,635

4771310,743

462

276984,037

4768988,410

692

278461,572

4774095,962

3

280141,673

4782660,453

233

276908,456

4771310,133

463

276975,731

4768998,523

693

278457,464

4774103,455

4

280141,706

4782660,389

234

277227,451

4771178,782

464

276968,104

4769009,167

694

278393,289

4774226,462

5

280141,610

4782659,923

235

277359,063

4771091,040

465

276961,191

4769020,277

695

278391,230

4774230,511

6

280141,820

4782660,171

236

277446,807

4771200,719

466

276955,023

4769031,819

696

278385,835

4774242,431

7

280141,839

4782660,134

237

277688,099

4771200,719

467

276949,627

4769043,739

697

278381,223

4774254,679

8

280141,855

4782660,213

238

277731,969

4771288,459

468

276945,015

4769055,987

698

278377,423

4774267,209

9

280159,193

4782680,688

239

277995,195

4771288,459

469

276941,216

4769068,516

699

278374,445

4774279,953

10

280179,175

4782706,209

240

277929,388

4771134,910

470

276938,238

4769081,261

700

278372,482

4774291,639

11

280203,673

4782738,306

241

278082,937

4771134,910

471

276936,111

4769094,177

701

278358,221

4774395,030
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12

280227,892

4782769,358

242

278170,680

4771156,848

472

276934,999

4769104,792

702

278358,058

4774396,257

13

280297,565

4782743,689

243

278433,906

4771354,266

473

276926,135

4769218,960

703

278356,820

4774408,614

14

280207,745

4782642,837

244

278543,581

4771354,266

474

276925,962

4769221,369

704

278349,696

4774512,003

15

280017,102

4782366,903

245

278850,681

4771200,719

475

276925,534

4769234,447

705

278349,647

4774512,671

16

279950,760

4782247,484

246

279113,907

4770981,361

476

276925,962

4769247,529

706

278349,222

4774525,752

17

279932,894

4782119,907

247

279421,004

4770652,329

477

276927,246

4769260,553

707

278349,222

4774611,314

18

279932,894

4781909,231

248

279859,714

4770454,911

478

276929,383

4769273,469

708

278349,658

4774624,393

19

279932,468

4781896,150

249

280408,104

4770389,101

479

276932,350

4769286,213

709

278350,932

4774637,415

20

279931,182

4781883,129

250

281044,232

4770323,297

480

276936,150

4769298,742

710

278351,735

4774642,908

21

279930,129

4781876,080

251

283281,656

4770016,200

481

276940,760

4769310,991

711

278365,996

4774732,036

22

279894,474

4781663,954

252

283720,367

4769950,392

482

276946,166

4769322,911

712

278367,331

4774739,460

23

279893,399

4781658,086

253

283895,850

4769906,522

483

276952,335

4769334,445

713

278370,297

4774752,205

24

279890,423

4781645,344

254

283895,850

4769555,553

484

276959,237

4769345,565

714

278374,098

4774764,734

25

279886,623

4781632,814

255

283610,691

4769467,810

485

276966,866

4769356,199

715

278378,708

4774776,983

26

279882,010

4781620,566

256

283347,462

4769314,263

486

276967,949

4769357,601

716

278384,113

4774788,903

27

279876,674

4781608,770

257

283457,140

4769160,713

487

277063,217

4769479,515

717

278387,391

4774795,264

28

279768,577

4781389,192

258

283917,786

4769029,101

488

277063,207

4769511,457

718

278437,308

4774887,963

29

279729,170

4781270,960

259

284444,239

4769116,842

489

277045,554

4769541,562

719

278440,197

4774893,134

30

279710,715

4781126,387

260

284575,852

4768897,488

490

276970,704

4769575,865

720

278447,109

4774904,251

31

279693,234

4780930,629

261

284575,852

4768656,197

491

276965,561

4769578,310

721

278454,728

4774914,889

32

279692,316

4780922,315

262

284575,852

4768414,905

492

276954,018

4769584,478

722

278463,033

4774925,000

33

279690,191

4780909,399

263

284575,852

4768239,421

493

276942,909

4769591,389

723

278471,985

4774934,552

34

279687,211

4780896,657

264

284412,771

4768098,083

494

276935,415

4769596,651

724

278481,537

4774943,504

35

279683,411

4780884,124

265

284808,453

4768089,722

495

276753,744

4769730,455

725

278490,132

4774950,629

36

279680,095

4780875,076

266

284956,877

4768087,750

496

276750,604

4769732,823

726

278572,126

4775014,805

37

279583,831

4780630,865

267

284967,298

4768087,344

497

276740,480

4769741,129

727

278573,644

4775015,984

38

279582,538

4780627,665

268

284980,321

4768086,059

498

276730,931

4769750,072

728

278584,279

4775023,604

39

279577,143

4780615,743

269

284993,237

4768083,931

499

276721,985

4769759,625

729

278588,387

4775026,281

40

279572,355

4780606,646

270

285005,980

4768080,952

500

276713,682

4769769,746

730

278695,344

4775094,015

41

279526,703

4780524,941

271

285018,510

4768077,154

501

276706,064

4769780,379

731

278702,354

4775098,251

42

279523,503

4780475,394

272

285030,759

4768072,542

502

276699,151

4769791,499

732

278713,897

4775104,417

43

279527,865

4780428,823

273

285042,680

4768067,148

503

276692,981

4769803,032

733

278721,806

4775108,111

44

279605,981

4780365,353

274

285054,222

4768060,978

504

276687,578

4769814,963

734

278810,191

4775146,997

45

279694,074

4780311,858

275

285065,331

4768054,066

505

276682,966

4769827,203

735

278895,898

4775185,667

46

279698,194

4780309,298

276

285074,254

4768047,744

506

276679,166

4769839,733

736

278883,736

4775202,955

47

279951,320

4780147,087

277

285140,171

4767998,282

507

276676,198

4769852,475

737

278801,065

4775276,768

48

279954,521

4780144,991

278

285141,892

4767996,977

508

276674,062

4769865,391

738

278792,846

4775284,533

49

279965,164

4780137,371

279

285152,004

4767988,673

509

276672,785

4769878,414

739

278783,903

4775294,083

50

279975,278

4780129,066

280

285161,556

4767979,731

510

276672,447

4769885,347

740

278775,598

4775304,207

51

279981,349

4780123,518

281

285170,501

4767970,177

511

276666,578

4770076,249

741

278767,981

4775314,843

52

280056,218

4780052,207

282

285178,804

4767960,064

512

276666,483

4770082,398

742

278761,067

4775325,960

53

280059,699

4780048,803

283

285186,432

4767949,419

513

276666,906

4770095,479

743

278754,899

4775337,492

54

280068,642

4780039,253

284

285193,346

4767938,313

514

276668,183

4770108,503

744

278749,495

4775349,424

55

280076,949

4780029,129

285

285199,020

4767927,755

515

276670,321

4770121,419

745

278744,883

4775361,662

56

280084,566

4780018,494

286

285232,045

4767861,703

516

276673,288

4770134,160

746

278741,634

4775372,182

57

280089,775

4780010,276

287

285232,529

4767860,717

517

276677,088

4770146,690

747

278698,844

4775525,488

58

280132,557

4779938,975

288

285237,933

4767848,787

518

276681,699

4770158,938

748

278698,295

4775527,499

59

280134,268

4779936,086

289

285242,545

4767836,547

519

276687,104

4770170,861

749

278695,326

4775540,240

60

280140,436

4779924,541

290

285246,344

4767824,017

520

276693,273

4770182,403

750

278693,189

4775553,156

61

280145,840

4779912,621

291

285249,313

4767811,275

521

276697,547

4770189,462

751

278693,024

4775554,462

62

280150,441

4779900,371

292

285251,450

4767798,359

522

276774,512

4770310,911

752

278675,206

4775697,066

63

280154,242

4779887,841

293

285252,726

4767785,337

523

276777,151

4770314,961

753

278674,085

4775708,781

64

280157,221

4779875,098

294

285253,160

4767772,257

524

276784,779

4770325,606

754

278673,658

4775721,862
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65

280159,347

4779862,183

295

285252,726

4767759,176

525

276793,075

4770335,716

755

278674,085

4775734,944

66

280160,189

4779854,748

296

285252,388

4767754,707

526

276802,027

4770345,270

756

278675,370

4775747,965

67

280170,880

4779740,665

297

285244,662

4767666,999

527

276811,579

4770354,224

757

278677,496

4775760,881

68

280171,315

4779735,079

298

285369,157

4767679,433

528

276812,169

4770354,734

758

278680,476

4775773,625

69

280171,653

4779728,058

299

285375,953

4767679,996

529

276933,265

4770460,094

759

278681,501

4775777,330

70

280173,782

4779657,956

300

285389,036

4767680,421

530

276954,413

4770603,928

760

278731,406

4775950,238

71

280218,824

4779574,977

301

285482,728

4767680,421

531

276646,933

4770659,441

761

278734,182

4775959,057

72

280222,431

4779568,025

302

285495,808

4767679,996

532

276643,453

4770660,097

762

278738,793

4775971,306

73

280227,826

4779556,105

303

285508,831

4767678,707

533

276630,710

4770663,076

763

278744,197

4775983,228

74

280232,436

4779543,854

304

285521,747

4767676,581

534

276618,180

4770666,876

764

278750,366

4775994,770

75

280232,784

4779542,821

305

285534,489

4767673,603

535

276605,932

4770671,479

765

278757,278

4776005,890

76

280254,179

4779478,646

306

285547,019

4767669,802

536

276594,010

4770676,883

766

278764,894

4776016,524

77

280257,631

4779467,148

307

285559,268

4767665,200

537

276582,468

4770683,049

767

278769,924

4776022,810

78

280260,609

4779454,406

308

285571,189

4767659,797

538

276571,359

4770689,962

768

278859,052

4776129,763

79

280262,735

4779441,491

309

285582,732

4767653,629

539

276560,714

4770697,590

769

278862,332

4776133,603

80

280263,027

4779439,208

310

285593,841

4767646,716

540

276552,448

4770704,290

770

278871,282

4776143,164

81

280273,719

4779350,080

311

285604,485

4767639,087

541

276376,346

4770854,966

771

278956,855

4776228,726

82

280274,716

4779339,339

312

285614,599

4767630,793

542

276374,500

4770856,561

772

278966,396

4776237,669

83

280275,140

4779326,258

313

285624,149

4767621,841

543

276364,946

4770865,514

773

278976,507

4776245,965

84

280274,716

4779313,176

314

285626,885

4767618,921

544

276355,996

4770875,065

774

278983,964

4776251,416

85

280274,242

4779307,301

315

285363,078

4767530,986

545

276347,701

4770885,178

775

279183,607

4776390,461

86

280263,548

4779194,997

316

284836,482

4767569,993

546

276340,072

4770895,824

776

279186,796

4776392,629

87

280262,735

4779187,852

317

284836,169

4767579,380

547

276333,159

4770906,933

777

279196,320

4776398,610

88

280260,609

4779174,935

318

284836,606

4767592,459

548

276326,990

4770918,475

778

279274,611

4776444,775

89

280257,631

4779162,194

319

284836,944

4767596,925

549

276321,586

4770930,395

779

279308,806

4776909,476

90

280253,831

4779149,662

320

284845,076

4767689,206

550

276316,986

4770942,646

780

279309,261

4776914,698

91

280249,220

4779137,413

321

284802,615

4767689,769

551

276313,185

4770955,174

781

279335,955

4777181,630

92

280243,826

4779125,493

322

284801,048

4767689,797

552

276310,207

4770967,917

782

279316,077

4777420,100

93

280237,658

4779113,949

323

284290,407

4767700,585

553

276308,080

4770980,834

783

279315,815

4777423,628

94

280230,745

4779102,839

324

284290,242

4767700,586

554

276306,794

4770993,854

784

279315,390

4777436,710

95

280223,117

4779092,196

325

284242,191

4767701,620

555

276306,368

4771006,938

785

279315,390

4777716,580

96

280220,198

4779088,483

326

284240,760

4767701,659

556

276306,794

4771020,018

786

279315,815

4777729,661

97

280116,808

4778960,141

327

283178,220

4767732,152

557

276308,080

4771033,041

787

279317,092

4777742,682

98

280111,423

4778953,741

328

283170,873

4767732,499

558

276310,207

4771045,957

788

279319,231

4777755,599

99

280109,045

4778951,074

329

283157,848

4767733,777

559

276312,733

4771056,768

789

279322,196

4777768,342

100

280042,876

4778878,304

330

283144,933

4767735,912

560

276307,182

4771054,677

790

279325,213

4777778,502

101

280006,506

4778831,538

331

283132,191

4767738,881

561

276294,652

4771050,878

791

279422,783

4778078,153

102

280006,167

4778828,822

332

283124,891

4767740,988

562

276281,909

4771047,909

792

279452,551

4778199,512

103

280030,192

4778678,688

333

282850,525

4767825,796

563

276268,992

4771045,783

793

279378,204

4778396,382

104

280030,996

4778673,195

334

282668,147

4767879,170

564

276255,970

4771044,497

794

279375,921

4778402,754

105

280032,174

4778661,680

335

282580,390

4767866,269

565

276242,889

4771044,072

795

279372,122

4778415,284

106

280042,868

4778515,512

336

282580,284

4767866,257

566

276229,811

4771044,497

796

279369,687

4778425,435

107

280042,974

4778514,004

337

282518,082

4767857,140

567

276216,785

4771045,783

797

279334,040

4778592,999

108

280043,409

4778500,922

338

282491,147

4767825,226

568

276203,869

4771047,909

798

279333,498

4778595,592

109

280042,974

4778487,841

339

282488,673

4767822,335

569

276191,126

4771050,878

799

279331,371

4778608,509

110

280041,697

4778474,819

340

282479,718

4767812,784

570

276178,597

4771054,677

800

279330,087

4778621,529

111

280040,344

4778466,070

341

282470,167

4767803,830

571

276166,348

4771059,289

801

279329,796

4778627,207

112

280004,698

4778264,637

342

282460,054

4767795,538

572

276154,428

4771064,693

802

279326,229

4778723,460

113

280003,915

4778260,470

343

282449,410

4767787,909

573

276142,883

4771070,861

803

279326,094

4778730,867

114

280000,937

4778247,727

344

282438,301

4767780,996

574

276131,774

4771077,774

804

279326,519

4778743,946

115

279997,640

4778236,696

345

282430,141

4767776,539

575

276121,130

4771085,399

805

279327,803

4778756,968

116

279855,433

4777806,635

346

282259,183

4767688,163

576

276111,017

4771093,697

806

279329,437

4778767,286

117

279812,788

4777588,786

347

282255,800

4767686,453

577

276101,465

4771102,649

807

279347,266

4778863,548

118

279829,156

4777303,793

348

282243,878

4767681,057

578

276092,515

4771112,202

808

279347,759

4778866,149

119

279829,485

4777292,329

349

282231,631

4767676,445

579

276084,219

4771122,315

809

279350,727

4778878,894

120

279829,485

4777210,296

350

282219,099

4767672,646

580

276076,590

4771132,958

810

279354,527

4778891,422

121

279832,936

4777110,271

351

282206,357

4767669,668

581

276069,678

4771144,069

811

279359,139

4778903,672

122

279833,052

4777103,377

352

282193,442

4767667,540

582

276063,509

4771155,612

812

279364,542

4778915,592
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123

279832,627

4777090,297

353

282180,418

4767666,254

583

276058,105

4771167,532

813

279370,710

4778927,135

124

279832,250

4777085,491

354

282167,337

4767665,830

584

276053,494

4771179,780

814

279377,622

4778938,243

125

279793,084

4776649,438

355

282154,258

4767666,254

585

276049,695

4771192,310

815

279384,681

4778948,144

126

279750,333

4776145,272

356

282153,019

4767666,343

586

276046,724

4771205,051

816

279452,415

4779037,272

127

279749,338

4776136,069

357

281999,008

4767677,394

587

276044,599

4771217,970

817

279452,986

4779038,006

128

279747,201

4776123,151

358

281987,223

4767678,591

588

276043,311

4771230,991

818

279461,290

4779048,130

129

279744,881

4776112,895

359

281974,306

4767680,719

589

276042,887

4771244,073

819

279470,234

4779057,680

130

279691,407

4775902,550

360

281961,563

4767683,698

590

276043,311

4771257,154

820

279479,785

4779066,624

131

279690,769

4775900,064

361

281949,034

4767687,496

591

276044,599

4771270,177

821

279489,907

4779074,927

132

279686,970

4775887,534

362

281936,785

4767692,108

592

276046,724

4771283,092

822

279498,115

4779080,902

133

279682,358

4775875,286

363

281924,865

4767697,501

593

276049,695

4771295,835

823

279587,195

4779142,334

134

279680,811

4775871,659

364

281913,320

4767703,670

594

276053,494

4771308,365

824

279768,780

4779320,891

135

279605,943

4775700,525

365

281902,211

4767710,583

595

276058,105

4771320,614

825

279760,543

4779352,478

136

279602,084

4775692,230

366

281891,566

4767718,211

596

276063,509

4771332,536

826

279716,322

4779456,698

137

279595,917

4775680,687

367

281881,455

4767726,517

597

276069,678

4771344,079

827

279715,664

4779458,284

138

279591,209

4775672,955

368

281871,903

4767735,461

598

276076,590

4771355,186

828

279711,052

4779470,522

139

279460,777

4775468,949

369

281862,959

4767745,013

599

276084,219

4771365,830

829

279707,252

4779483,052

140

279424,591

4775385,455

370

281854,655

4767755,124

600

276092,515

4771375,943

830

279704,284

4779495,797

141

279412,979

4775349,782

371

281847,027

4767765,769

601

276101,465

4771385,496

831

279702,952

4779503,220

142

279415,878

4775201,706

372

281841,516

4767774,497

602

276111,017

4771394,450

832

279688,690

4779592,348

143

279415,919

4775197,791

373

281765,817

4767901,535

603

276121,130

4771402,743

833

279687,888

4779597,840

144

279415,494

4775184,710

374

281711,927

4767894,255

604

276131,774

4771410,373

834

279687,492

4779601,022

145

279414,207

4775171,688

375

281700,644

4767892,680

605

276142,921

4771417,305

835

279677,427

4779688,254

146

279412,071

4775158,773

376

281638,730

4767858,618

606

276213,876

4771458,247

836

279669,315

4779735,300

147

279409,256

4775146,608

377

281630,793

4767854,472

607

276224,404

4771463,904

837

279642,469

4779768,858

148

279377,169

4775025,392

378

281618,873

4767849,077

608

276338,496

4771520,944

838

279608,833

4779797,183

149

279377,013

4775024,812

379

281606,623

4767844,467

609

276339,471

4771521,438

839

279506,458

4779846,905

150

279373,214

4775012,282

380

281594,092

4767840,666

610

276340,989

4771522,172

840

279505,377

4779847,429

151

279368,604

4775000,033

381

281581,352

4767837,686

611

276425,275

4771562,855

841

279500,262

4779850,050

152

279363,208

4774988,112

382

281568,434

4767835,562

612

276443,219

4771576,818

842

279439,653

4779882,138

153

279357,031

4774976,580

383

281555,412

4767834,274

613

276458,137

4771601,683

843

279433,223

4779885,686

154

279354,786

4774972,779

384

281542,331

4767833,850

614

276468,684

4771628,616

844

279422,115

4779892,599

155

279294,178

4774872,956

385

281470,741

4767833,850

615

276459,867

4771826,955

845

279411,481

4779900,227

156

279289,509

4774865,639

386

281457,659

4767834,285

616

276459,674

4771835,830

846

279401,358

4779908,531

157

279281,891

4774855,002

387

281444,636

4767835,562

617

276460,110

4771848,912

847

279391,806

4779917,474

158

279273,587

4774844,881

388

281431,718

4767837,697

618

276460,707

4771856,123

848

279387,823

4779921,574

159

279272,348

4774843,490

389

281418,979

4767840,666

619

276478,526

4772030,815

849

279334,814

4779977,695

160

279125,889

4774679,598

390

281406,457

4767844,467

620

276479,204

4772036,626

850

279143,600

4780139,896

161

279036,915

4774569,761

391

281394,209

4767849,077

621

276481,340

4772049,540

851

279141,107

4780142,053

162

279024,684

4774534,423

392

281391,936

4767850,033

622

276484,308

4772062,282

852

279131,555

4780150,994

163

279016,825

4774434,822

393

281294,494

4767891,808

623

276488,107

4772074,811

853

279122,612

4780160,548

164

279019,775

4774319,428

394

281284,837

4767896,246

624

276492,719

4772087,063

854

279114,306

4780170,660

165

279039,128

4774196,875

395

281273,301

4767902,425

625

276497,292

4772097,281

855

279106,679

4780181,303

166

279039,863

4774191,781

396

281262,182

4767909,330

626

276543,640

4772193,545

856

279099,765

4780192,411

167

279040,578

4774185,575

397

281258,867

4767911,600

627

276544,471

4772195,236

857

279093,597

4780203,956

168

279054,839

4774042,961

398

280967,618

4767965,741

628

276550,640

4772206,781

858

279091,741

4780207,832

169

279055,410

4774036,144

399

280247,567

4767949,711

629

276557,552

4772217,899

859

279041,825

4780314,788

170

279055,834

4774023,066

400

280243,110

4767949,662

630

276565,172

4772228,533

860

279038,287

4780322,833

171

279055,410

4774009,984

401

280230,030

4767950,087

631

276568,874

4772233,214

861

279033,676

4780335,081

172

279055,390

4774009,752

402

280217,007

4767951,374

632

276679,398

4772368,691

862

279029,878

4780347,611

173

279048,255

4773902,795

403

280204,091

4767953,509

633

276683,990

4772374,133

863

279026,906

4780360,354

174

279046,989

4773890,004

404

280191,349

4767956,478

634

276690,846

4772381,559

864

279026,406

4780362,953

175

279044,852

4773877,088

405

280178,818

4767960,279

635

276808,493

4772502,777

865

279008,577

4780459,209
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№
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176

279041,884

4773864,346

406

280166,568

4767964,889

636

276810,594

4772504,903

866

279006,943

4780469,523

177

279041,226

4773861,957

407

280154,648

4767970,293

637

276820,144

4772513,846

867

279005,658

4780482,547

178

279009,138

4773747,874

408

280143,115

4767976,461

638

276821,431

4772514,968

868

279005,232

4780495,628

179

279005,997

4773737,733

409

280131,996

4767983,366

639

276924,821

4772604,094

869

279005,658

4780508,710

180

279001,385

4773725,495

410

280126,061

4767987,494

640

276933,648

4772611,289

870

279006,943

4780521,733

181

278995,980

4773713,565

411

279971,904

4768098,754

641

276942,938

4772617,998

871

279007,785

4780527,473

182

278989,811

4773702,028

412

279720,170

4768253,603

642

277012,015

4772664,974

872

279025,612

4780638,000

183

278989,570

4773701,606

413

279666,890

4768265,157

643

277057,174

4772715,231

873

279026,906

4780645,173

184

278893,314

4773535,827

414

279224,966

4768244,276

644

277058,703

4772770,114

874

279029,878

4780657,915

185

278886,655

4773525,134

415

279215,530

4768244,053

645

277058,711

4772770,423

875

279033,676

4780670,445

186

278879,026

4773514,500

416

279202,449

4768244,478

646

277062,268

4772891,642

876

279038,287

4780682,696

187

278873,332

4773507,413

417

279189,426

4768245,763

647

277062,606

4772898,854

877

279043,692

4780694,616

188

278759,240

4773371,937

418

279176,510

4768247,891

648

277063,892

4772911,876

878

279049,859

4780706,149

189

278756,631

4773368,901

419

279163,769

4768250,867

649

277066,022

4772924,792

879

279051,561

4780709,051

190

278750,326

4773362,045

420

279151,237

4768254,668

650

277068,998

4772937,534

880

279119,024

4780821,487

191

278564,943

4773169,529

421

279138,989

4768259,279

651

277069,878

4772940,726

881

279223,380

4781070,457

192

278562,304

4773166,831

422

279127,068

4768264,674

652

277091,273

4773015,595

882

279226,310

4781245,871

193

278552,751

4773157,888

423

279115,524

4768270,843

653

277094,192

4773024,934

883

279226,706

4781255,619

194

278542,629

4773149,581

424

279104,416

4768277,756

654

277098,805

4773037,173

884

279227,992

4781268,641

195

278531,996

4773141,962

425

279093,773

4768285,383

655

277104,208

4773049,104

885

279228,291

4781270,826

196

278531,822

4773141,849

426

279083,658

4768293,686

656

277110,377

4773060,638

886

279246,118

4781395,611

197

278339,302

4773013,497

427

279081,697

4768295,429

657

277115,124

4773068,448

887

279247,949

4781406,342

198

278334,710

4773010,519

428

278936,348

4768426,303

658

277172,165

4773157,579

888

279250,924

4781419,085

199

278181,406

4772914,265

429

278900,818

4768450,117

659

277174,320

4773160,884

889

279254,715

4781431,614

200

278175,053

4772910,445

430

278356,646

4768420,774

660

277181,949

4773171,517

890

279255,267

4781433,200

201

278163,520

4772904,268

431

278345,877

4768420,483

661

277190,254

4773181,642

891

279308,739

4781586,494

202

278151,598

4772898,872

432

278332,796

4768420,908

662

277199,195

4773191,195

892

279312,800

4781597,159

203

278139,350

4772894,262

433

278319,774

4768422,196

663

277208,747

4773200,135

893

279318,204

4781609,079

204

278126,819

4772890,462

434

278306,856

4768424,321

664

277218,870

4773208,442

894

279324,198

4781620,312

205

278114,077

4772887,494

435

278294,116

4768427,300

665

277224,633

4773212,704

895

279395,558

4781744,411

206

278101,160

4772885,357

436

278281,585

4768431,099

666

277434,979

4773362,442

896

279443,074

4781893,239

207

278088,139

4772884,069

437

278280,734

4768431,418

667

277439,852

4773365,796

897

279431,292

4781980,475

208

278080,617

4772883,722

438

278270,738

4768435,141

668

277450,970

4773372,710

898

279431,203

4781981,161

209

277977,004

4772880,842

439

278121,763

4768495,534

669

277462,504

4773378,877

899

279429,917

4781994,182

210

277902,609

4772859,920

440

278120,370

4768496,107

670

277465,811

4773380,472

900

279429,491

4782007,264

211

277821,776

4772822,033

441

278108,451

4768501,509

671

277587,026

4773437,513

901

279429,744

4782017,261

212

277668,655

4772707,970

442

278096,906

4768507,678

672

277595,642

4773441,333

902

279440,445

4782231,173

213

277552,368

4772608,698

443

278085,788

4768514,591

673

277607,891

4773445,945

903

279440,629

4782234,257

214

277483,608

4772494,103

444

278075,153

4768522,210

674

277620,421

4773449,744

904

279441,915

4782247,280

215

277478,408

4772485,885

445

278065,031

4768530,514

675

277620,652

4773449,802

905

279444,042

4782260,199

216

277470,780

4772475,251

446

278064,770

4768530,745

676

277781,081

4773492,582

906

279447,030

4782272,999

217

277462,475

4772465,128

447

278022,513

4768567,940

677

277793,594

4773495,482

907

279486,243

4782419,168

218

277455,457

4772457,529

448

278022,309

4768568,113

678

277800,486

4773496,732

908

279490,024

4782431,639

219

277262,938

4772259,665

449

277974,462

4768610,332

679

277946,114

4773520,437

909

279494,634

4782443,891

220

277261,013

4772257,711

450

277890,641

4768677,090

680

278274,013

4773600,073

910

279500,029

4782455,810

221

277259,089

4772255,808

451

277273,803

4768855,059

681

278300,418

4773619,524

911

279504,573

4782464,472

222

277007,944

4772011,372

452

277264,959

4768857,832

682

278464,946

4773771,639

912

279575,875

4782592,818

223

276972,289

4771956,111

453

277259,033

4768859,951

683

278541,566

4773882,619

913

279577,508

4782595,686

224

276959,507

4771870,858

454

277064,183

4768933,012

684

278569,923

4773958,955

914

279584,422

4782606,806

225

276959,498

4771545,270

455

277057,861

4768935,507

685

278570,918

4773969,863

915

279586,355

4782609,647

226

276959,074

4771532,196

456

277045,939

4768940,902

686

278557,527

4773983,250

916

279839,793

4782975,179

227

276957,787

4771519,176

457

277034,396

4768947,069

687

278550,306

4773990,870

917

279939,286

4782875,687

228

276955,661

4771506,258

458

277023,288

4768953,982

688

278486,130

4774062,171

918

280044,905

4782836,774

229

276953,979

4771498,601

459

277012,643

4768961,609

689

278484,419

4774064,095

919

280051,215

4782834,450

230

276911,198

4771320,346

460

277002,530

4768969,915

690

278476,112

4774074,208

920

280139,990

4782663,258
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ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-318
от 31 март 2021 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разно
образие и т. 2 от Решение на Министерския съвет № 122 от 2.03.2007 г.  (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
изменено с решения на Министерския съвет
№ 52 от 5.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), № 811
от 16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96 от 2010 г.) и № 615 от
2.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), предвид Решение на Комисията 2009/93/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 Континенталния биогеографски регион (нотифицирано
под номер C (2008) 8039) и Решение за изпълнение
на Комисията 2013/23/ЕС от 16 ноември 2012 г.
за приемане на шести актуализиран списък на
териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано
под номер C (2012) 8135) обявявам:
1. Защитена зона BG0000182 „Орсоя“ в землищата на с. Арчар, община Димово, област
Видин, с. Добри дол, гр. Лом, с. Орсоя, с. Сливата, община Лом, област Монтана, с обща площ
29 494,139 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000182 „Орсоя“ са:
2.1. следните типове природни местообитания
по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР):
– 2340 * Панонски вътрешноконтинентални
дюни;
– 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи
води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или
Isoeto-Nanojuncetea;
– 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition;
– 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и CallitrichoBatrachion;
– 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri
и Bidention p.p.;
– 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви
в равнините и в планинския до алпийския пояс;
– 91E0 * А лувиални гори с Alnus glutinosa
и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae,
Salicion albae);
– 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus
robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus
angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris);
2.2. местообитанията на следните видове по
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:
2.2.1. бозайници – Видра (Lutra lutra);
2.2.2. земноводни и влечуги – Добруджански
тритон (Triturus dobrogicus), Червенокоремна бумка
(Bombina bombina), Обикновена блатна костенурка
(Emys orbicularis);
2.2.3. риби – Карагьоз (Дунавска скумрия)
(Alosa immaculata), Белопера кротушка (Romanogobio
vladykovi), Украинска минога (Eudontomyzon mariae),
Распер (Aspius aspius), Европейска горчивка
(Rhodeus amarus), Виюн (Misgurnus fossilis), Ивичест
бибан (Gymnocephalus schraetzer), Високотел бибан
(Gymnocephalus baloni), Сабица (Pelecus cultratus),
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Обикновен щипок (Cobitis taenia), Балкански щипок (Sabanejewia aurata), Голяма вретенарка (Zingel
zingel), Малка вретенарка (Zingel streber);
2.2.4. безгръбначни – Бисерна мида (Unio crassus),
Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и под държане на т иповете
природни местообитания, посочени в т. 2.1,
местообитанията на посочените в т. 2.2 видове,
техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на
благоприятното им природозащитно състояние
в Континенталния биогеографски регион;
3.2. подобряване на структурата и функциите
на природни местообитания с кодове 2340*, 3150,
3260, 3270, 91E0* и 91F0;
3.3. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове природни
местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания
на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.
4. 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
Континенталния 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.
5. Приоритетни за опазване в защитената зона
са типовете природни местообитания по т. 2.1,
означени със знак (*) в приложение № 1 от ЗБР,
както и тези, за които са определени цели за
подобряване в т. 3.
6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона
BG0000182 „Орсоя“, е посочен в приложението,
неразделна част от настоящата заповед.
7. Стандартният формуляр с данни 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 – Монтана, и на интернет страницата на
Информационната система за защитените зони
от екологичната мрежа Натура 2000.
8. В границите на защитената зона се забранява:
8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища;
8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и
бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага
за определени на основание на нормативен акт
трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни
ситуации и за провеждане на противопожарни,
аварийни, контролни и спасителни дейности;
8.3. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и
разширяване на концесионните площи за добив
на общоразпрост ранени полезни изкопаеми
(строителни и скалнооблицовъчни материали) в
териториите, заети от природните местообитания
по т. 2.1; забраната не се прилага в случаите, в
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които към датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“ има започната процедура
за предоставяне на разрешения за търсене и/или
проучване, и/или за предоставяне на концесия
за добив по Закона за подземните богатства и по
Закона за концесиите, или е започнала процедура
за съгласуването им по реда на глава шеста от
Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31
от ЗБР, или е подадено заявление за регистриране
на търговско откритие;
8.4. изземване на наносни отложения от реката
в границите на местообитанията по т. 2.1 освен
при установена необходимост за поддържане на
проводимостта є, както и за подобряване на
състоянието на природните местообитания и
местообитанията на видовете по т. 2;
8.5. унищожаване на островни образувания;
8.6. промяна на начина на трайно ползване,
разораване, залесяване и превръщане в трайни
насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;
8.7. разораване, залесяване и превръщане
в трайни насаждения на други тревни площи
(обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот 5 или повече години) в границите на
природни местообитания с кодове 2340* и 6430;
8.8. разораване и залесяване на поляни, голини
и други незалесени горски територии в границите
на негорските природни местообитания по т. 2.1
освен в случаите на доказана необходимост от
защита срещу ерозия и порои, както и в случаите
на реализиране на допустими планове, програми,
проекти или инвестиционни предложения, одоб
рени по реда на екологичното законодателство;
8.9. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета,
традиционни ивици, заети с храстово-дървесна
растителност сред обработваеми земи, защитни
горски пояси, каменни огради и живи плетове)
при ползването на земеделските земи като такива
освен в случаите на премахване на инвазивни
чужди видове дървета и храсти;
8.10. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни
субстрати и продукти за растителна защита,
които не отговарят на изискванията на Закона
за защита на растенията;
8.11. употреба на минерални торове в ливади,
пасища, мери, изоставени орни земи и горски
територии, както и на продукти за растителна
защита от професионална категория на употреба
в тези територии освен при каламитет, епифитотия или при прилагане на селективни методи
за борба с инвазивни чужди видове;
8.12. използване на органични у тайки от
промишлени и други води и битови отпадъци за
внасяне в земеделските земи без разрешение от
специализираните органи на Министерството на
земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви
органични замърсители в утайките превишава
фоновите концентрации съгласно приложение
№ 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за
допустимо съдържание на вредни вещества в
почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);
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8.13. използване на води за напояване, които
съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;
8.14. палене на стърнища, слогове, крайпътни
ивици и площи със суха и влаголюбива растителност.
9. Горските типове природни местообитания
по т. 2.1 се стопанисват в съответствие с разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 8
от 5.08.2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от
2011 г.) и за тях е задължително прилагането на
„Система от режими и мерки за стопанисване на
горските типове местообитания от приложение
№ 1 от Закона за биологичното разнообразие“,
утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
10. Мерки за постигане целите на опазване
на защитената зона са определени или могат да
се определят също във:
10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;
10.2. горскостопанските и ловностопанските
планове и програми;
10.3. плана за управление на речните басейни
в Дунавския район за басейново управление на
водите;
10.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;
10.5. планове за действие за видове и планове
за управление на защитени територии;
10.6. други планови, програмни и стратегичес
ки документи.
11. В границите на защитената зона се препоръчва:
11.1. поддържане на обработваеми земи, които
не са включени в сеитбооборот пет или повече
години, като ливада, пасище или мера;
11.2. промяна на начина на трайно ползване
на обработваеми земи, които не са включени в
сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“,
„пасище“ или „мера“;
11.3. изпълнение на мерки за поддържане и
опазване на съществуващите постоянни пасища,
мери, ливади и местообитанията по т. 2.1 от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно
списъка с инвазивни чужди видове, които засягат
Съюза (създаден и актуализиран с регламенти
за изпълнение на Комисията в съответствие с
Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския
парламент и на Съвета), публикуван на интернет
страницата на МОСВ;
11.4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна
стойност чрез:
– косене ръчно или с косачки за бавно косене
от центъра към периферията или от единия край
на площта към другия с ниска скорост, като
окосената трева се изсушава и събира на купове
или се изнася от парцела;
– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на
стопанството, на която се извършва пашата, от
0,3 до 1 ЖЕ/ха;
11.5. запазване и където е уместно, възстановяване на типово специфичните хидроморфологични условия в природни местообитания с кодове
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3260, 3270, 91E0 * и 91F0, както и подобряване
на видовия състав на природно местообитание
с код 91F0;
11.6. подмяна на инвазивните чужди видове
дървета и храсти с местни видове след премахването им от характеристики на ландшафта (синори,
жизнени единични и групи дървета, традиционни
ивици, заети с храстово-дървесна растителност
сред обработваеми земи, защитни горски пояси
и живи плетове).
12. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения, които не са непос
редствено 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 за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на
защитена зона съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата
по чл. 31а от същия закон.
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Настоящата заповед не отменя забраните и
ограниченията на дейности, наложени по силата
на други нормативни и административни актове.
Защитените територии, обявени по реда на
Закона за защитените територии, попадащи в
границата на защитената зона BG0000182 „Орсоя“, запазват статута, категорията, границите
и режимите си на опазване. Горното не отменя
прилагането на забраните и ограниченията по
настоящата заповед за тези територии.
Нарушителите на забраните и ограниченията
по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от ЗБР.
Защитена зона BG0000182 „Орсоя“ да се впише
в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ
и РИОСВ – Монтана, съгласно чл. 18 от ЗБР.
Заповедта влиза в сила от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е
окончателна и не подлежи на обжалване.
За министър:
Н. Кънчев

Приложение
към т. 6 от Заповед № РД-318/31.03.2021 г.
Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000182 „Орсоя“
в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N
№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1

177530,011

4857493,261

130

181820,706

4856897,618

259

184481,727

4854197,208

388

177263,183

4856165,910

2

177880,820

4857407,713

131

181848,354

4856881,528

260

184447,497

4854192,920

389

177269,486

4856172,211

3

178326,814

4857486,332

132

181876,612

4856864,717

261

184331,762

4854178,419

390

177277,405

4856180,144

4

178415,155

4857482,868

133

181906,295

4856850,647

262

184262,985

4854144,053

391

177294,874

4856197,624

5

178464,665

4857471,722

134

181935,557

4856836,095

263

184186,547

4854071,298

392

177299,568

4856202,328

6

178536,891

4857456,464

135

181963,428

4856821,947

264

184145,422

4854032,153

393

177341,728

4856244,523

7

178569,665

4857448,325

136

181992,856

4856807,788

265

184102,656

4853994,425

394

177343,682

4856246,488

8

178623,616

4857439,211

137

182022,844

4856793,703

266

184095,275

4853987,946

395

177369,809

4856272,635

9

178648,455

4857431,437

138

182053,295

4856781,351

267

182530,118

4853594,265

396

177361,441

4856279,901

10

178669,326

4857423,847

139

182083,623

4856771,940

268

182496,118

4853606,267

397

177433,118

4856351,266

11

178707,023

4857407,524

140

182115,271

4856763,841

269

182419,119

4853691,266

398

177559,118

4856359,264

12

178722,841

4857405,469

141

182148,969

4856759,793

270

182382,118

4853778,267

399

177772,532

4856298,933

13

178742,689

4857404,556

142

182180,266

4856753,053

271

182251,118

4853781,265

400

177788,134

4856287,133

14

178761,034

4857399,730

143

182206,263

4856746,475

272

182213,118

4853770,265

401

177852,725

4856238,284

15

178776,608

4857392,383

144

182226,000

4856744,537

273

181549,118

4853571,266

402

177912,706

4856192,920

16

178812,214

4857388,094

145

182256,535

4856739,445

274

181466,118

4853592,267

403

177917,559

4856189,250

17

178851,666

4857380,971

146

182291,168

4856734,974

275

181427,119

4853596,267

404

177974,241

4856146,382

18

178888,408

4857372,649

147

182321,912

4856730,874

276

181399,117

4853599,266

405

177979,100

4856142,707

19

178914,872

4857371,430

148

182355,108

4856727,643

277

181345,118

4853626,265

406

178035,807

4856099,823

20

178933,521

4857373,225

149

182365,336

4856726,229

278

181327,119

4853640,267

407

178114,581

4856040,260

21

178945,371

4857371,353

150

182389,673

4856722,885

279

181281,119

4853660,266

408

178149,389

4856013,928

22

178980,794

4857363,092

151

182422,989

4856719,889

280

181232,117

4853669,265

409

178154,221

4856010,273

23

179017,597

4857356,095

152

182454,891

4856715,927

281

181197,117

4853665,265

410

178160,260

4856005,705

24

179067,633

4857348,488

153

182488,670

4856711,605

282

181092,118

4853652,265

411

178160,797

4856007,152

25

179091,273

4857343,418

154

182522,220

4856709,958

283

180995,119

4853634,267

412

178160,975

4856007,637

26

179124,047

4857335,279

155

182553,535

4856707,025

284

180948,118

4853626,265

413

178161,709

4856009,626

27

179152,855

4857327,323

156

182582,910

4856705,302

285

180920,118

4853611,266

414

178162,246

4856011,073

28

179187,193

4857324,416

157

182614,875

4856704,241

286

180842,118

4853569,265

415

178181,939

4856064,553

29

179221,417

4857318,864

158

182649,986

4856702,856

287

180792,118

4853542,267

416

178211,119

4856077,266

30

179257,916

4857305,250

159

182708,591

4856701,199

288

180737,118

4853519,266

417

178233,118

4856144,265
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31

179288,165

4857299,877

160

182747,930

4856699,317

289

180655,119

4853499,266

418

178233,118

4856173,266

32

179319,741

4857294,447

161

182812,022

4856701,568

290

180633,117

4853498,265

419

178255,923

4856200,421

33

179349,928

4857287,754

162

182876,366

4856705,749

291

180598,119

4853498,265

420

178329,117

4856218,265

34

179382,832

4857282,259

163

182908,431

4856707,207

292

180566,119

4853488,265

421

178374,119

4856218,265

35

179412,959

4857274,242

164

182938,962

4856711,383

293

180515,119

4853484,266

422

178430,212

4856280,096

36

179460,034

4857260,145

165

183003,174

4856722,884

294

180464,118

4853482,265

423

178432,701

4856312,463

37

179483,309

4857247,136

166

183034,713

4856729,267

295

180390,119

4853485,266

424

178409,117

4856349,266

38

179515,840

4857233,706

167

183068,111

4856735,173

296

180344,118

4853487,266

425

178188,118

4856451,265

39

179549,690

4857220,214

168

183099,858

4856743,171

297

180322,118

4853491,266

426

178166,160

4856461,212

40

179588,898

4857207,799

169

183129,659

4856745,936

298

180221,119

4853511,266

427

178166,423

4856461,779

41

179625,892

4857204,769

170

183192,514

4856757,883

299

180186,118

4853525,266

428

178179,319

4856489,560

42

179657,217

4857194,047

171

183224,419

4856764,045

300

180093,118

4853562,265

429

178179,396

4856489,725

43

179679,590

4857190,364

172

183255,184

4856771,967

301

180056,119

4853561,266

430

178180,648

4856492,423

44

179704,733

4857189,206

173

183319,231

4856781,914

302

180049,119

4853561,266

431

178141,624

4856512,587

45

179737,386

4857178,424

174

183383,370

4856790,483

303

180013,118

4853546,265

432

178139,423

4856513,729

46

179770,526

4857178,221

175

183446,401

4856800,665

304

180002,117

4853526,267

433

178125,584

4856520,878

47

179811,305

4857171,040

176

183510,419

4856807,427

305

179978,118

4853503,266

434

178117,190

4856525,222

48

179842,813

4857164,286

177

183573,455

4856815,855

306

179952,724

4853477,871

435

178103,022

4856532,540

49

179872,886

4857154,945

178

183637,307

4856822,935

307

179952,094

4853539,581

436

178092,371

4856538,047

50

179896,336

4857145,908

179

183669,928

4856824,760

308

179923,334

4853545,985

437

178088,824

4856539,874

51

179934,162

4857132,230

180

183735,982

4856828,662

309

179859,947

4853561,966

438

178077,776

4856545,584

52

179960,321

4857124,396

181

183767,874

4856830,450

310

179806,648

4853579,447

439

178059,610

4856554,976

53

179989,310

4857120,412

182

183799,150

4856832,649

311

179797,586

4853562,535

440

178048,371

4856560,785

54

180007,829

4857119,559

183

183832,520

4856836,432

312

179797,118

4853563,266

441

178032,819

4856568,812

55

180035,316

4857111,664

184

183895,177

4856845,628

313

179780,118

4853579,266

442

178020,067

4856575,402

56

180057,690

4857107,980

185

184479,771

4856875,355

314

179745,118

4853594,265

443

178003,637

4856583,904

57

180081,261

4857101,592

186

185952,179

4857178,597

315

179646,117

4853568,266

444

177966,532

4856603,075

58

180099,241

4857088,831

187

188229,117

4857284,996

316

179605,118

4853570,264

445

177924,734

4856624,678

59

180125,459

4857082,316

188

188270,899

4856767,372

317

179585,118

4853580,266

446

177911,009

4856631,772

60

180147,886

4857079,961

189

188268,642

4856718,327

318

179455,120

4853644,266

447

177906,376

4856634,157

61

180172,664

4857070,864

190

188259,796

4856680,530

319

179386,118

4853672,267

448

177900,535

4856637,182

62

180195,992

4857059,180

191

188241,128

4856601,844

320

179360,118

4853658,265

449

177877,598

4856649,040

63

180225,570

4857039,255

192

188241,119

4856599,263

321

179340,117

4853659,266

450

177829,194

4856674,050

64

180249,799

4857018,250

193

188239,118

4856547,266

322

179318,119

4853657,266

451

177806,547

4856685,755

65

180278,301

4857003,674

194

188209,119

4856524,266

323

179289,902

4853654,536

452

177791,926

4856693,309

66

180309,694

4856994,276

195

188120,118

4856454,265

324

179298,434

4853679,894

453

177796,448

4856701,820

67

180336,990

4856982,410

196

187969,119

4856336,265

325

179164,145

4853729,280

454

177860,606

4856810,533

68

180369,704

4856972,948

197

187832,118

4856229,266

326

179148,981

4853734,870

455

177925,147

4856771,785

69

180407,651

4856961,920

198

187662,118

4856096,265

327

179080,370

4853760,108

456

177988,922

4856862,215

70

180433,125

4856956,938

199

187576,119

4856013,266

328

179052,118

4853783,264

457

177949,274

4856903,591

71

180443,134

4856954,980

200

187482,119

4855963,266

329

179003,269

4853822,387

458

177955,145

4856910,322

72

180486,310

4856942,386

201

187290,119

4855786,265

330

179008,345

4853835,229

459

177969,914

4856926,888

73

180524,502

4856936,652

202

187238,119

4855757,266

331

178996,865

4853844,155

460

177942,849

4856947,757

74

180558,604

4856928,447

203

187461,118

4855461,265

332

178980,596

4853856,634

461

177926,138

4856958,303

75

180582,053

4856919,416

204

187325,118

4855417,266

333

178789,204

4854003,577

462

177891,022

4856981,050

76

180606,647

4856920,933

205

187253,117

4855347,265

334

178672,118

4854128,265

463

177877,834

4856989,434

77

180615,819

4856918,523

206

187143,118

4855241,264

335

178616,119

4854213,265

464

177829,173

4857014,820

78

180625,899

4856921,373

207

187143,118

4855216,265

336

178601,118

4854225,265

465

177720,069

4857069,819

79

180635,094

4856919,624

208

186818,027

4855041,536

337

178581,117

4854234,265

466

177721,731

4857075,824

80

180654,949

4856918,710

209

186799,590

4855077,909

338

178572,118

4854265,266

467

177726,179

4857078,925

81

180666,158

4856917,532

210

186816,868

4855089,556

339

178532,118

4854310,267

468

177732,363

4857083,190
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82

180680,054

4856916,892

211

186818,136

4855090,409

340

178457,118

4854354,267

469

177731,680

4857083,492

83

180695,872

4856914,838

212

186816,279

4855092,909

341

178357,118

4854439,266

470

177720,202

4857089,891

84

180710,393

4856913,503

213

186815,674

4855093,719

342

178350,118

4854445,266

471

177710,444

4857096,915

85

180730,844

4856911,239

214

186780,657

4855140,845

343

178264,940

4854514,112

472

177699,765

4857102,996

86

180743,983

4856908,642

215

186777,193

4855145,512

344

178103,984

4854625,550

473

177687,675

4857108,324

87

180755,864

4856907,434

216

186765,732

4855160,939

345

178079,014

4854671,569

474

177673,296

4857112,249

88

180767,112

4856906,916

217

186751,861

4855179,611

346

178024,518

4854698,337

475

177655,987

4857121,203

89

180778,985

4856905,708

218

186746,694

4855186,560

347

177967,117

4854721,265

476

177633,595

4857130,449

90

180796,788

4856903,557

219

186745,028

4855188,801

348

177957,850

4854727,093

477

177600,842

4857140,755

91

180809,294

4856901,655

220

186744,453

4855189,567

349

177878,119

4854743,266

478

177599,733

4857144,223

92

180821,748

4856898,432

221

186739,139

4855196,215

350

177307,118

4855210,267

479

177594,679

4857148,362

93

180837,597

4856897,037

222

186732,833

4855204,089

351

176988,117

4855566,265

480

177576,851

4857168,830

94

180849,470

4856895,829

223

186717,214

4855190,222

352

176944,118

4855722,267

481

177564,389

4857175,626

95

180861,321

4856893,956

224

186714,820

4855193,306

353

176957,433

4855859,857

482

177547,759

4857183,167

96

180872,569

4856893,438

225

186702,727

4855208,961

354

176967,367

4855869,801

483

177533,499

4857185,937

97

180885,257

4856895,508

226

186695,118

4855218,798

355

176970,871

4855873,314

484

177519,394

4857187,299

98

180895,246

4856896,371

227

186670,932

4855250,088

356

176978,386

4855880,816

485

177509,788

4857194,414

99

180910,522

4856896,994

228

186617,722

4855318,921

357

176991,073

4855893,527

486

177496,755

4857200,352

100

180926,524

4856898,912

229

186609,161

4855314,365

358

177001,100

4855903,566

487

177465,032

4857208,396

101

180943,181

4856900,794

230

186575,143

4855292,727

359

177001,232

4855903,690

488

177456,671

4857215,164

102

180972,291

4856899,454

231

186564,755

4855286,231

360

177013,220

4855915,700

489

177438,833

4857226,244

103

180982,937

4856900,290

232

186446,799

4855211,511

361

177018,004

4855920,483

490

177429,506

4857230,739

104

180994,848

4856899,742

233

186376,816

4855168,286

362

177020,950

4855923,431

491

177416,534

4857233,583

105

181011,323

4856897,657

234

186193,783

4855055,233

363

177039,987

4855942,483

492

177405,183

4857234,576

106

181022,539

4856896,479

235

186169,093

4855096,644

364

177041,621

4855944,130

493

177394,588

4857236,355

107

181037,191

4856897,793

236

186149,934

4855132,403

365

177049,661

4855952,167

494

177388,268

4857241,226

108

181051,924

4856901,091

237

186140,563

4855149,873

366

177059,713

4855962,225

495

177382,260

4857248,097

109

181061,188

4856900,665

238

186129,038

4855171,391

367

177069,955

4855972,485

496

177377,479

4857253,076

110

181069,757

4856899,609

239

186032,856

4855137,649

368

177079,958

4855982,506

497

177372,394

4857255,506

111

181078,357

4856899,213

240

185999,736

4855110,871

369

177097,674

4856000,234

498

177362,696

4857256,360

112

181084,820

4856895,600

241

185963,685

4855094,035

370

177111,681

4856014,258

499

177354,673

4857257,574

113

181093,603

4856899,172

242

185873,738

4854991,514

371

177124,359

4856026,950

500

177346,858

4857260,576

114

181108,849

4856899,136

243

185806,894

4854915,314

372

177130,636

4856033,225

501

177335,554

4857265,977

115

181142,057

4856900,256

244

185799,700

4854907,791

373

177134,550

4856037,150

502

177325,039

4857270,508

116

181165,964

4856901,147

245

185738,847

4854836,414

374

177142,691

4856045,291

503

177312,000

4857273,946

117

181189,329

4856903,821

246

185708,662

4854806,157

375

177149,739

4856052,344

504

177297,103

4857277,837

118

181201,396

4856903,233

247

185468,117

4854746,265

376

177166,775

4856069,415

505

177282,377

4857282,022

119

181211,793

4856903,014

248

185274,024

4854606,435

377

177181,438

4856084,078

506

177279,122

4857283,425

120

181238,255

4856901,796

249

185261,822

4854599,240

378

177191,819

4856094,481

507

177273,044

4857286,068

121

181250,953

4856903,864

250

185253,722

4854595,004

379

177200,458

4856103,112

508

177255,559

4857291,883

122

181270,800

4856902,950

251

185159,632

4854540,446

380

177200,319

4856102,978

509

177234,660

4857299,037

123

181281,445

4856903,788

252

185085,118

4854528,265

381

177209,887

4856112,557

510

177226,587

4857302,547

124

181292,059

4856903,961

253

184734,118

4854375,264

382

177213,136

4856115,804

511

177142,417

4857337,357

125

181304,770

4856908,704

254

184619,117

4854344,267

383

177221,933

4856124,605

512

177142,419

4857337,362

126

181709,981

4856966,817

255

184633,119

4854301,266

384

177225,814

4856128,484

513

177267,180

4857690,419

127

181737,798

4856950,129

256

184647,388

4854254,734

385

177233,971

4856136,665

514

177365,454

4857591,995

128

181764,927

4856932,457

257

184591,109

4854226,427

386

177244,812

4856147,519

515

177530,011

4857493,261

129

181792,979

4856916,607

258

184587,741

4854225,521

387

177252,024

4856154,741

3589
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО

Министър:
Д. Ахладова

ЗАПОВЕД № СД-06-7
от 3 юни 2021 г.
На основание чл. 655, ал. 1, т. 7 от Търговския закон във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 14,
ал. 2 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда
за подбор, квалификация и контрол върху синдиците и постъпила молба вх. № 94-А-91 от
25.05.2021 г. от г-жа Антоанета Николова Николова да бъде извършена промяна на служебния
адрес нареждам:
Измен ям т. 5 от Заповед № ЛС-И-545 от
14.05.2014 г. (ДВ, бр. 44 от 2014 г.) в частта є
относно адреса на синдик Антоанета Николова
Николова, като думите „Пловдив, бул. Шести
септември № 161, ет. 1, ап. 16“ се заменят с
„Пловдив, ул. Хан Кубрат № 8, ет. 2, ап. 7“.
Заповедта подлежи на обнародване в „Държавен вестник“ на основание чл. 655, ал. 2, т. 7
от Търговския закон, като разходите за обнародването са за сметка на лицето.
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ЗАПОВЕД № СД-06-3
от 31 март 2021 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 5, т. 7 от Устройствения
правилник на Министерството на правосъдието
във връзка с чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския
закон и чл. 14, ал. 1 от Наредба № 3 от 27
юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и
контрол върху синдиците по повод постъпило
заявление с вх. рег. № 94-М-83 от 25.03.2021 г. от
Мая Матеева Колева, с което заявява, че желае
да бъде изключена от утвърдения от министъра
на правосъдието и обнародван в „Държавен
вестник“ списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по
несъстоятелност по Търговския закон, нареждам:
Изключвам по нейно желание Мая Матеева
Колева с адрес: Пловдив, бул. Шести септември
№ 152, ет. 1, ап. 109, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра
на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък
на лицата, които могат да бъдат назначавани
за синдици в производства по несъстоятелност
по Търговския закон – включена в списъка със
Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра
на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.).
Заповедта да се съобщи на Мая Матеева
Колева по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от съобщаването є по реда на Админис
тративнопроцесуалния кодекс.
Влязлата в сила заповед да се обнародва в
„Държавен вестник“.
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Министър:
Я. Стоилов

РЕШЕНИЕ № 338-ПОД
от 27 май 2021 г.
На основание чл. 122б, ал. 3 от Кодекса за
социално осигуряване във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор
Комисията за финансов надзор реши:
Издава пенсионна лицензия на „Пенсионно
осигурително дружество ДаллБогг: Живот и
Здраве“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Изгрев“, бул. Г. М.
Димитров № 1. Пенсионната лицензия дава право
за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване.
Председател:
Б. Атанасов

3435

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 56
от 26 април 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Видин,  
одобрява проект за изменение на общ устройствен
план на община Видин – за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 52283.420.5 по
кадастралната карта на с. Новоселци, местност
До стопанския двор, община Видин, от територия,
отредена за „Обработваеми земеделски земи“, в
територия с ново предназначение за „Общественообслужващи функции“; ПИ с идентификатор
52283.420.8 и ПИ с идентификатор 52283.420.14 по
кадастралната карта на с. Новоселци, местност
До стопанския двор, община Видин, от територия,
отредена за „Обработваеми земеделски земи“, в
територия с ново предназначение за „Стопански
терени, животновъдни ферми“.
Председател:
Г. Велков

3513

ОБЩИНА МЕЗДРА
РЕШЕНИЕ № 302
от 27 май 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Мез
дра, одобрява изменение на ОУПО – Мездра, за
отразяване на предоставената с Решение № 210
от 2000 г. на Министерския съвет концесионна
площ за скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Върбешница“, разположено
в землището на с. Върбешница, община Мездра,
индивидуализирана с координати на граничните
точки, както следва:
№ на точка

X

Y

1.

4698279

8535006

2.

4698379

8535006

3.

4698462

8535028
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№ на точка

X

Y

4.

4698587

8535123

5.

4698587

8535223

6.

4698562

8535269

7.

4698417

8535269

8.

4698342

8535343

9.

4698202

8535343

10.

4698202

8535218

11.
4698267
8535028
Решението да се обяви по реда на чл. 127,
ал. 6, предл. трето и четвърто от ЗУТ.
Решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Мездра, пред Административния
съд – Враца, съгласно разпоредбата на чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ.
Председател:
Я. Нинова

3537

РЕШЕНИЕ № 303
от 27 май 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Мез
дра, одобрява изменение на ОУПО – Мездра, за
отразяване на предоставената с Решение № 209
от 2000 г. на Министерския съвет концесионна
площ за скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Горна Кремена“, разположено в
землището на с. Горна Кремена, община Мездра,
индивидуализирана с координати на граничните
точки, както следва:
№ на точка

X

Y

1.

4697439

8540335

2.

4697507

8540343

3.

4697604

8540361

4.

4697699

8540413

5.

4697689

8540608

6.

4697684

8540703

7.

4697572

8540903

8.

4697494

8540898

9.

4697319

8540941

10.

4697229

8540928

11.

4697179

8540885

12.

4697174

8540678

13.

4697279

8540478

14.

4697299

8540383

15.
4697349
8540338
Решението да се обяви по реда на чл. 127,
ал. 6, предл. трето и четвърто от ЗУТ.
Решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общин-
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ския съвет – Мездра, пред Административния
съд – Враца, съгласно разпоредбата на чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ.
Председател:
Я. Нинова

3538

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 500
от 20 май 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1
и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 63427.7.108.3.145 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе,
с адрес: Русе, бул. Липник № 52, вх. 3, ет. 0, с
предназначение: за търговска дейност, брой нива
на обекта: 1, с площ 30,97 кв. м, с прилежащи
части: 0,319% идеални части от общите части
на сградата, предмет на АОС № 8730/9.11.2018 г.
2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 4) при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 25 600 лв.;
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв.;
2.3. депозит за участие в търга – 2000 лв., който
се внася в срок до 17 работни дни от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация;
2.4. начин на плащане – предложената цена
от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.
Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и
обществени поръчки“, пл. Свобода № 6. Цената
на тръжната документация е 250 лв. и се заплаща
в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе,
по сметка: BG96IORT73798400080000, банков
код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000 „Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в центъра за административни услуги и информация.
3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 20-ия
работен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът да се проведе на 23-тия работен ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на
третия етаж на община Русе, пл. Свобода № 6.
7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20
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от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
8. Всеки член на тръжната комисия да получи
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв.
плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
9. Възлага на Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
10. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в
търга, да издаде заповед за спечелилия търга
участник и да сключи приватизационен договор
за покупко-продажба с него.
11. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

3536

Председател:
И. Пазарджиев

15. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-41 от 4.06.2021 г. за обект: Укрепване на
свлачище при км 41+394 на републикански път
I-3 „Бяла – Ботевград“ в участъка от км 41+251,95
до км 41+562,29, с местонахождение: в землището на с. Козар Белене, община Левски, област
Плевен. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
разрешението за строеж подлежи 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.
3593
214. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,
обявява конкурси за доцент: в област на висшето
образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна
специалност „Театрознание и театрално изкуство:
пантомима“ – един, „Сценични бойни техники“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. За информация тел.: 9231
225, 9231 275, подаване на документи – София, ул.
Г. С. Раковски № 108А, ет. 3, стая А303.
3567
4. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация, специалност „Управление и организация на автомобилния транспорт“, за нуждите
на катедра „Транспорт“, Транспортен факултет – един, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки – кадрово развитие
(kr.uni-ruse.bg); подаване на документи – доц. д-р
Орлин Петров, отдел „Развитие на академичния
състав“, кабинет 1.334, тел. 082/888-455; 0882390043.
3583
926. – Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София, обявява конку рси
за: доценти: област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
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5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Проектиране, строителство и поддържане на железни
пътища и съоръжения) – един, със срок 3 месеца;
област на висше образование 5. Технически нау
ки, професионално направление 5.1. Машинно
ин женерство (Транспортна тех ника) – един;
главни асистенти: област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика
(Висша математика) – един; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки (Компютърни
технологии и програмиране) – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в деловодството
на ВТУ „Т. Каблешков“, София, кв. Слатина, ул.
Гео Милев № 158, тел. 02/970-92-09.
3602
30. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академичната длъжност главен
асистент за цивилен служител в катедра „Математика и физика“ във факултет „Инженерен“ в
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално нап
равление 4.5. Математика, учебни дисциплини:
„Линейна алгебра“, „Математика – първа част“,
„Математически анализ“ и „Изследване на операциите“ – за едно място, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки:
на тел. 052/55 22 43, 052/55 22 22 – централа, и на
сайта на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на документи: във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,
Варна, ул. Васил Друмев № 73, регистратура за
некласифицирана информация, ет. 1.
3581
289. – Община Аксаково на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 7 от ЗОС,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1 от
ПЗРЗИДЗУТ съобщава, че с Решение № 25.23
от 27.05.2021 г. Общинският съвет – Аксаково, е
одобрил ПУП – ПЗ за изграждане на обект – публична общинска собственост, представляващ
„Гробищен парк – с. Въглен“, в обхвата на ПИ с
идентификатори 12406.23.20 и 12406.23.42 по кадастралната карта на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, съгласно ПУП – ПЗ, неразделна
част от настоящото решение. Настоящото решение
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Аксаково, пред Административния съд – Варна.
3511
289а. – Общ и на А кс а ково на о снова н ие
чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
от ЗУ Т съобщава, че с Решение № 25.24 от
27.05.2021 г. Общинският съвет – Аксаково, е
одобрил ПУП – ПП за трасе за пътна връзка за
ПИ с идентификатори 14653.210.450, 14653.210.451,
14653.210.452, 14653.210.453 и 14653.210.454 по КК
на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково,
област Варна, с териториален обхват имоти с
идентификатори: 14653.210.51 – изоставена орна
земя, и 14653.25.33 – селскостопански, горски,
ведомствен път, и двата собственост на Община Аксаково. Настоящото решение подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
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в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – Аксаково, пред
Административния съд – Варна.
3512
4. – Община гр. Бобов дол, област Кюстендил,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 150,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за: „Изграждане на
кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите
на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ
№ 1065 на Път ІІ-62 „Дупница – Кюстендил“ км
27+850, част от електронната система за събиране
на таксите за ползване на републиканската пътна
мрежа на база изминато разстояние за превозни
средства с обща техническа допустима минимална маса над 3,5 т (Тол) и на база време за
леки автомобили с обща техническа допустима
максимална маса до 3,5 т (електронна винетка)“.
Комплексният проект съдържа: 1. Проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
(ПП) за трасе на подземна кабелна линия НН
1 kV, попадаща в землището на с. Паничарево,
община Бобов дол, област Кюстендил. Трасето
на кабелната линия започва от електромерно
табло тип 0-П, монтирано на съществуващ СБС
№ 3 (последен посока Кюстендил) от мрежа НН
на ТП „Гагарин“ № 23122125, СЕО № KN_0841,
м. Гагарин, с. Паничарево, община Бобов дол,
област Кюстендил, и преминава през поземлен
имот с идентификатор 55364.75.15 по КККР с. Паничарево, община Бобов дол, област Кюстендил,
одобрени със Заповед № РД-18-1928 от 4.12.2018 г.
на изпълнителния директор на АГКК, вид територия – земеделска, вид собственост – общинска публична, НТП – за местен път, площ 350
кв. м, номер на имота по предходен план 075015
и завършва в поземлен имот с идентификатор
55364.30.184 по КККР с. Паничарево, община Бобов дол, област Кюстендил, одобрени със Заповед
№ РД-18-1928 от 4.12.2018 г. на изпълнителния
директор на АГКК, вид територия – територия
на транспорта, вид собственост – държавата,
НТП – за път от републиканската пътна мрежа,
площ 50 892 кв. м, номер на имота по предходен
план 000184. За участъка от електропровода извън строителните граници на с. Паничарево са
дефинирани трасето и сервитутните линии на
електропровода: на отстояние 0,60 м вляво и 3,40
м вдясно от трасето. Трасето е с обща дължина
79,26 м. Определени са площите с ограничение
в ползването на засегнатите от сервитута на
електропровода земеделски имоти и съответно са
изготвени регистър на засегнатите имоти, както
и баланси по начина на трайно ползване, видове
собственост, вид територии. 2. Инвестиционен
проект за обект : „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна
контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1065 на Път
ІІ-62 „Дупница – Кюстендил“ км 27+850, част от
електронната система за събиране на таксите за
ползване на републиканската пътна мрежа на
база изминато разстояние за превозни средства с
обща техническа допустима минимална маса над
3,5 т (Тол) и на база време за леки автомобили
с обща техническа допустима максимална маса
до 3,5 т (електронна винетка)“. Проектите са
изложени за разглеждане в стая № 105 на общин-
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ската администрация. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проектите до Община Бобов дол.
3559
4. – Община Ботевград на основание чл. 128,
а л. 1 о т ЗУ Т с ъ о бщ а ва , че с вх . № П У П68/28.05.2021 г. е постъпил изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за изграждането на обект „Велоалея за споделено велосипедно и пешеходно
движение от км 195+190 по километража на път
І-1 (Ботевград – Витиня) до км 196+577 (чешма) – етап I“ с цел промяна предназначението на
засегнатите имоти съгласно утвърдено с Решение
№ КЗЗ-06 от 17.03.2021 г. на Комисията за земеделските земи трасе за проектиране, с което се
засяга общо около 10 773 кв. м земеделска земя.
Засегнатите имоти в землищата на с. Врачеш
и Ботевград са поземлени имоти с идентификатори по КККР, както следва: 05815.60.111,
12283.300.11, 12283.300.471, 12283.301.2, 12283.301.6,
12283.301.7, 12283.301.9, 12283.301.11, 12283.301.13,
12283.301.14, 12283.301.16, 12283.301.17, 12283.301.410,
12283.301.513, 12283.301.515, 12283.367.1, 12283.367.2,
12283.367.3, 12283.367.4, 12283.367.7, 12283.367.8,
12283.367.9, 12283.367.446 и 12283.301.514. Проектът
е изложен в стая 28 в сградата на общината. 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.
3558
509. – Общинската служба по земеделие – Пещера, офис Брацигово, на основание чл. 32 и чл. 33,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните
лица, че ще бъде трасиран влезлият в сила план
на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед
№ ТУ-227 от 18.10.2019 г. на областния управител на област Пазарджик, за новообразуваните
имоти в местностите Чешмето и Хисаря, с. Исперихово, за ПИ с № 034001, № 034002, № 034003,
№ 034004, № 034005, № 034006, № 034008, № 034009
и № 034010. Графикът за трасирането и въвод
във владение ще стартира след обнародването в
„Държавен вестник“.
3560
2. – Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ“,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните страни, че е постъпило заявление вх. № 9400-940 от 19.04.2021 г. от Елена
Илиева Димитрова с внесен проект за ЧИ на
ПУП – ПРЗ: промяна на трасето и ширината на
улица с о.т. 94-95 по РП на с. Брезнишки извор
и прилежащите към улицата УПИ от кв. 17 и
кв. 19, област Перник, като в плана за регулация:
променят се трасето и габаритите на улица с
о.т. 94-95, като ширината на улицата става 3,50 м,
при което се променят границите и площите на
УПИ VІ-225 и УПИ V-225 в кв. 17; УПИ ІІ-235,
УПИ ІІІ-227 и УПИ І-226 в кв. 19, като от УПИ
І-226, кв. 19, се обособяват два нови УПИ VІІІ501.296 и УПИ ІХ-501.297, при което се променя
дворищната регулация на УПИ І-226. С плана за
застрояване: запазва се устройствена зона Жм
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(малкоетажно жилищно застрояване) със съответните устройствени показатели; определя се зона
за застрояване на променените и новите УПИ в
кв. 19 с ограничителни линии на застрояване, а
именно: УПИ І-226, УПИ ІІ-235 и УПИ ІХ-501.297.
Запазва се паянтовата жилищна сграда в УПИ
І-226 и двуетажната масивна жилищна сграда в
новообразувания УПИ VІІІ-501.296. Изработеният проект се намира в дирекция „ТСУ“ при
Община Брезник и може да бъде прегледан всеки
присъствен ден. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародване в
„Държавен вестник“ на обявлението недоволните
страни могат да направят своите писмени възражения и предложения по проекта до ОбЕСУТ
при Община Брезник.
3492
1. – Община Варна на основание чл. 28б, ал. 4
от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи № 143
от 12.01.2021 г. и № 145 от 27.04.2021 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена
със Заповед № РД-17-7706-215 от 19.06.2017 г. на
областния управител на област с административен
център Варна, са изработени и приети проекти
за план на новообразувани имоти в случаите по
§ 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни
решения) на зони по § 4 от ЗСПЗЗ за: местност
Горна Трака – селищно образувание, землище
кв. Виница, гр. Варна, относно поземлен имот
4207; местност Манастирски рид, Бялата чешма
и Дъбравата – селищно образувание, землище
кв. Виница, община Варна, относно поземлени
имоти № 920, 1829, 2059, 4128, 4170 КР 517. Проектите за изменение са предоставени за разглеждане в
Община Варна, ет. 13, стая 1309, отдел „Земеделие“,
дирекция „Общинска собственост, икономика и
стопански дейности“. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проектите до кмета на общината.
3530
18. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 156 от
27.04.2021 г. на Общинския съвет – Велинград, е
разрешено изработване на проект на ПУП – парцеларен план за трасе на нова въздушна линия
за обект: Нова въздушна линия ниско напрежение – продължение на съществуваща в обхвата
на общински път Велинград – Драгиново (ПИ
23234.296.182 по КККР на с. Драгиново, община
Велинград, област Пазарджик). На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват проекта в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ до кмета
на община Велинград.
3541
47. – Община Долна баня на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за определяне на трасе за довеждащ
водопровод от съществуваща шахта на магистрален водопровод до границата на КЕ 22006.113.529,
намиращ се в землището на гр. Долна баня,
община Долна баня, Софийска област. Проектът
е изложен в сградата на общинската администрация на третия етаж в техническата служба. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

интересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация на адрес: гр. Долна
баня 2040, област Софийска, община Долна баня,
ул. Търговска № 134, e-mail: obshtinadb@abv.bg.
3531
83. – Община Доспат на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
с Решение № 274 от 27.05.2021 г. на Общинския
съвет – гр. Доспат, е одобрен ПУ П – ПП за
обект: „Кабел НН за външно ел. захранване на
ППС3132 на „Цетин България“ – ЕАД, разположена в поземлен имот с идент. № 31259.8.353 в
м. Келеш барчина, с. Змеица, община Доспат,
област Смолян“, с възложител: „Цетин България“ – ЕАД. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Смолян.
3551
86. – Община Доспат на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
с Решение № 272 от 27.05.2021 г. на Общинския
съвет – гр. Доспат, е одобрен ПУП – ИПР за кв. 32
на гр. Доспат. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Смолян.
3552
19. – Община гр. Дългопол, област Варна,
на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ съобщава, че с
Решение № 24-9 от 20.05.2021 г. на Общинския
съвет – Дългопол, е одобрен ПУП – ПРЗ за УПИ
I-53 – „за производствена, складова и търговска
дейност“, и УПИ II-952 – „за бензиностанция,
газостанция, автомивка и обслужваща сграда – магазин“ (ПИ 24565.141.53 и ПИ 24565.503.952
по кадастралната карта на гр. Дългопол), в новообразуван кв. 141 и нова улична регулация от
о.т. 374 до о.т. 377, Дългопол, с придружаващите
го схеми за електроснабдяване и водоснабдяване.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Варна, чрез кмета на община Дългопол в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3535
17. – Община Златоград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № З 292
от 19.05.2021 г. на Общинския съвет – Златоград,
е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за външно ел. захранване на сондажна помпа в поземлен имот с идентификатор
31111.3.145 по кадастралната карта на Златоград.
Трасето на ел. провода е с дължина 231,45 м
и площ на сервитута 0,231 дка и е предвидено
да се прокара през следните поземлени имоти
с идентификатори: 1. ПИ 31111.4.67, м. Чеирът
по КК на Златоград, вид територия – урбанизирана, НТП – „За електроенергийно производство“, с площ на сервитута – 0,002 дка – частна
собственост – „Електроразпределение – Пловдив“ – ЕАД; 2. ПИ с идентификатор 31111.4.1 по
КК на Златоград, вид територия – територия на
транспорта, НТП – „За път от републиканската пътна мрежа“, с площ на сервитута – 0,032
дка – държавна публична собственост; 3. ПИ с
идентификатор 31111.4.3, м. Арабови колиби по
КК на Златоград, вид територия – земеделска,
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Н Т П – „За п ас и ще“, с п лощ н а с ерви т у т а
0,036 дка – общинска публична собственост; 4.
ПИ с идентификатор 31111.3.138, м. Арабови колиби по КК на Златоград, вид територия – земеделска, НТП – „За пасище“, с площ на сервитута
0,158 дка – общинска публична собственост; 5. ПИ
с идентификатор 31111.3.145, м. Арабови колиби
по КК на Златоград, вид територия – земеделска,
НТП – „Друг вид трайно насаждение“, с площ на
сервитута 0,003 дка – частна собственост. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Златоград пред
Административния съд – Смолян, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3502
6. – Община Крумовград на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, с
Решение № 327 от протокол № 20 от 25.05.2021 г.
на Общинския съвет – Крумовград, одобрява
ПУП – ПП за обект: „Водоснабдяване на махалите Бозовци, Овчица, Бащино, Нова махала,
Беловлас, Извън рег улаци я, с. Чал, община
Крумовград“. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския
съвет – Крумовград, пред А дминистративния
съд – Кърджали, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3546
86. – Община гр. Куклен, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
постъпил проект за ПУП – парцеларен план за
обект: „Външно ел. захранване 1 kV на „Сондажен
кладенец“ в имот № 40467.1.305, ЕКАТТЕ 40467,
землище на гр. Куклен, община Куклен“. В едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация – Куклен.
Проектът е изложен в стая № 109, ет. 1 в сградата
на общинската администрация – Куклен.
3522
3. – Община гр. Лясковец, област Велико
Търново, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 259 по протокол № 31 от
29.04.2021 г. на Общинския съвет – гр. Лясковец,
се одобрява ПУП – ПП за пътна връзка към ПИ
23217.251.571 по КККР на с. Драгижево, община
Лясковец, местността Моравито. Настоящото
решение може да се обжалва в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Велико Търново, чрез
Общинския съвет – гр. Лясковец, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
3510
11. – Община Мездра на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 305 по
протокол № 21 от 27.05.2021 г. на Общинския
съвет – Мездра, е одобрен подробен устройствен
план – план за застрояване за „Кариера за добив
на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици“ от находище „Върбешница“,
разположено в землището на с. Върбешница, и
промяна предназначението на земеделски имот
в обхвата на концесионната площ, както следва:
8,946 дка от ПИ 12704.52.91, целият – 9,812 дка,
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НТП – „ливада“, категория IX, отделени в нов
проектен имот 12704.52.161 в землището на
с. Върбешница.
3539
11а. – Община Мездра на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 306 по
протокол № 21 от 27.05.2021 г. на Общинския
съвет – Мездра, е одобрен подробен устройствен
план – план за застрояване за „Кариера за добив
на подземни богатства – скалнооблицовъчни
материа ли – варовици“ от находище „Горна
Кремена“, разположено в землището на с. Горна
Кремена, и промяна предназначението на земеделски имоти в обхвата на концесионната площ,
както следва: 13,901 дка от ПИ 16256.15.103, целият – 176,124 дка, отделени в нов проектен имот
16256.15.170; 79,121 дка от ПИ 16256.15.133, целият – 187,651 дка, отделени в нов проектен имот
16256.15.172, в землището на с. Горна Кремена.
3540
4. – Община Приморско на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект на ПУП – ПЗ за поземлени
имоти с идентификатори 52129.145.8 и 52129.145.9
по КК на с. Ново Паничарево, м. Имирето, община Приморско, с цел изграждане на стопански
постройки, чиито функции са съвместими с предназначението на имота, приет с решение по т. 7
от протокол № 2 от 16.04.2021 г. на Експертния
съвет по устройство на територията при Община
Приморско. Проектът се съхранява от дирекция
УТАС – Община Приморско, и може да бъде
предоставен за разглеждане по всяко време на
работния ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
3561
5. – Община Приморско, дирекция УТ, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 222 от 29.04.2021 г., прието с протокол
№ 18 от 29.04.2021 г. на Общинския съвет – Приморско, е одобрен ПУП – парцеларен план на
елементите на техническата инфраструктура – за
изграждане на „Външно ел. захранване на ПИ
№ 221, ПИ № 395 и ПИ № 394, преминаващо
през поземлени имоти 245 и 461 по плана на
новообразуваните имоти в м. Лозята, землище
с. Писменово, община Приморско“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Приморско до
Административния съд – Бургас.
3562
6. – Община Приморско, дирекция УТ, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 221 от 29.04.2021 г., прието с протокол
№ 18 от 29.04.2021 г. на Общинския съвет – Приморско, е одобрен ПУП – парцеларен план на
елементите на техническата инфраструктура за
изграждане на „Уличен водопровод, захранващ
ПИ № 10731.50.95, преминаващ през поземлени
имоти № 10731.20.57 и № 10731.20.55 по КККР
на с. Веселие, местност Кушулан, община Приморско“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Приморско до Административния
съд – Бургас.
3563
157. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от
ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е
внесен проект за ПУП – ПП за обект: „Транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор
47295.19.10 по кадастралната карта на с. Марково,
община „Родопи“ – област Пловдив“, през част от
поземлен имот с идентификатор 47295.19.182 – за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Родопи“, като засегнатата част
от имота е 25 кв. м, и поземлен имот с идентификатор 47295.19.120 – за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Родопи“,
като засегнатата част от имота е 1600 кв. м, за
процедура промяна на предназначението им от
полски пътища в път с трайна настилка съгласно
приложения регистър на засегнатите имоти от
транспортен достъп – трасе за пътна връзка към
ПУП – ПП и обяснителна записка, изготвени от
лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП
в сградата на Община „Родопи“ и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
3490
18. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен
проект за ПУП – ПП за обект: „Транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 03304.4.36
по кадастралната карта на землище с. Белащица,
община „Родопи“ – област Пловдив“, през част
от поземлен имот с идентификатор 03304.4.33 – за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Родопи“, като засегнатата
част от имота е 848 кв. м, за процедура промяна
на предназначението му от полски път в път с
трайна настилка съгласно приложения регистър на
засегнатите имоти от транспортен достъп – трасе
за пътна връзка към ПУП – ПП и обяснителна
записка, изготвени от лицензиран проектант. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
предложения ПУП – ПП в сградата на Община
„Родопи“ и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
3491
12. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 129, прието с протокол № 04 от
15.04.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: „Транспортен достъп за поземлен имот с
идентификатор 53833.8.65 по кадастралната карта
с. Оризари, община „Родопи“ – област Пловдив,
през част от поземлен имот с идентификатор
53833.8.34 – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Родопи“, като
засегнатата част от имота е 53 кв. м, и част от
поземлен имот с идентификатор 53833.8.62 – за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Родопи“, като засегнатата част
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от имота е 1167 кв. м, за процедура промяна на
предназначението им от полски пътища в път с
трайна настилка съгласно приложения регистър на
засегнатите имоти от транспортен достъп – трасе
за пътна връзка към ПУП – парцеларен план.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет „Родопи“ – област Пловдив.
3532
65. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 131, прието с протокол № 04 от
15.04.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: Оптична кабелна линия на „Нетгард“ – ООД, от съществуваща шахта ШКС 02
(на околовръстен път III-864) през с. Белащица
до с. Брестник, подобект: Оптична свързаност
на съществуваща електронносъобщителна мрежа
„Нетгард“ – ООД – промяна по време на строителството. Проектното трасе преминава през
поземлени имоти с идентификатори 03304.2.1331,
03304.2.1332, 03304.2.1333, 03304.2.1334 и 03304.2.1335
по кадастралната карта на с. Белащица, община
„Родопи“, и поземлени имоти с идентификатори
06077.10.227, 06077.10.184, 06077.10.546, 06077.10.547,
06077.50.546, 06077.50.551 и 06077.50.552 по кадастралната карта на с. Браниполе, община „Родопи“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
3533
213. – Община „Родопи“, област Пловдив,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 128, прието с протокол № 04 от
15.04.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: „Пътна връзка за УПИ 20.977 – производствени и складови дейности, съответстващ
на поземлен имот с идентификатор 20.977 по
кадастралната карта с. Браниполе, през част от
поземлен имот с идентификатор 20.40 – напоителен канал, собственост на Община „Родопи“, чрез
премостване, като засегнатата част от имота е
69 кв. м, част от поземлен имот с идентификатор
20.59 – за селскостопански, горски, ведомствен
път, собственост на Община „Родопи“, за процедура промяна на предназначението му от полски
път в път с трайна настилка, местност Герена,
като засегнатата част от имота е 66 кв. м, и част
от поземлен имот с идентификатор 20.76 – за
местен път, собственост на Община „Родопи“,
като засегнатата част от имота е 86 кв. м по
кадастралната карта с. Браниполе, община „Родопи“, област Пловдив, съгласно приложения
регистър на засегнатите имоти от транспортен
достъп – трасе за пътна връзка към ПУП – парцеларен план. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от
ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
3534
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2. – Община Септември на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
във връзка с Решение № V от протокол № 05 от
2.09.2020 г. на ОЕС съобщава, че одобрява проект
за частично изменение на ПУП  –  ПРЗ на улица
с о. т. 147-149 и УПИ V – резервен терен, в кв. 27
и УПИ в кв. 52 по плана на с. Варвара, с който
се заличава улица с о.т. 149-147 и се проектира
нова улица с о.т. 149a-149б-147б с габарит 7 м, за
сметка на част от УПИ V – резервен терен, в
кв. 27. В кв. 52 се заличават УПИ ІІ-469, ІІІ-470,
ІV-472, VІ-474, 476, VІІ – 474, 476 и се обособяват
нови УПИ ІІ-471, ІІІ-472 и ІV-477 – за услуги.
Променя се регулацията на УПИ І-470, V-476,
VІІІ-476, Х-474, XІ-474, ХІІ-473, XІІІ-469 и XVІ469 по имотни граници съгласно представения
проект. В новообразуваните УПИ ІІ-471, ІІІ-472,
V-476 и VІІІ-476 се предвижда нискоетажна свободностояща застройка в устройствена зона „Жм“
(жилищна с малка височина), а в УПИ ІV-477 – за
услуги, свързана едноетажна застройка с такава
в УПИ ІІІ-472, при следните градоустройствени
показатели: Плътност на застрояване – 60%, Минимална озеленена площ – 40%, Кинт. – 1,2. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазард ж ик. Жалбите и протестите се
подават чрез Общинския съвет – Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
3515
3. – Община Септември на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на обслужващ
път, свързващ улици с о.т. 93-85 и 378а-378б-99
по плана на гр. Септември в землището на
гр. Септември, с който се предвижда промяна
предназначението на част от имоти 66264.14.234
и 66264.14.183 – общинска публична собственост,
с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен
път“, и имоти – частна собственост – 66264.14.184,
66264.14.221, 66264.14.253, 66264.14.143 и 66264.14.243,
с НТП „нива“, през които преминава трасето на
пътя. Заинтересованите лица могат да се запознаят
със съдържанието на проекта в отдел „АТУ“ в
Община Септември. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3516
4. – Община Септември на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасета на общински
местен път и канал в землищата на гр. Ветрен
и гр. Септември, с който се предвижда промяна
на предназначението на имотите, през които
преминават пътят и каналът. Трасето на пътя
започва от общински път IV клас (PAZ1206 Септември – Ветрен) ПИ 66264.27.184 и в посока изток
достига до местен път ПИ 66264.11.700, като изцяло
обхваща полски път ПИ 66264.11.541 и части от
ПИ 66264.11.492 – пасище, частна собственост, и
ПИ 66264.11.544 и 66264.11.541 – пасище, общинска собственост. Проектното трасе на пътя е с
дължина 472 м. Трасето на новопроектирания
канал започва от южната граница на канал ПИ
10820.13.672 в землището на гр. Ветрен, продължава на юг през три полски пътя, ПИ 10820.13.671,
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10820.13.672 и 10820.13.723, в който сменя посоката
на изток, пресича подземно общински път 1206
Септември – Ветрен и навлиза в землището на
гр. Септември. Трасето продължава успоредно
на южната граница на новопроектирания път и
пресича ПИ 66264.11.492 – пасище, частна собственост, и ПИ 66264.11.544 и 66264.11.541 – пасище, общинска собственост, след което трасето
завива в посока югоизток, преминава под местен
път ПИ 66264.11.700 и през ПИ 66264.11.543 – пасище, общинска собственост, навлиза в ПИ
66264.11.420 – пасище, общинска собственост, и
достига до канал ПИ 66264.11.390. Проектното
трасе на канала е с обща дължина 920 м. Заинтересованите лица могат да се запознаят със съдържанието на проекта в отдел „АТУ“ в Община
Септември. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3517
5. – Община Септември на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за трасе на местен
път в землището на с. Ковачево, с който се предвижда промяна предназначението на имотите,
през които преминава трасето, като започва от
улица с о.т. 99-105, преминава през имот с идентификатор 37491.21.185 (с НТП пасище) и достига
до път Ковачево – Злокучене (имот 37491.21.264),
преминавайки го, навлиза в имот 37491.12.210 (с
НТП пасище), 37491.12.131 (с НТП селскостопански, горски, ведомствен път), 37491.12.230 (с НТП
пасище), 37491.12.229 (с НТП пасище), 37491.12.243
(с НТП селскостопански, горски, ведомствен
път) и достига до имот 37491.23.7 и улица с о.т. 1
по плана на с. Ковачево. Проектното трасе на
пътя е с обща дължина 980 м. Заинтересованите
лица могат да се запознаят със съдържанието на
проекта в отдел „АТУ“ в Община Септември. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3518
6. – Община Септември на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на оптичен кабел
за захранване на базова станция на „БТК“ – ЕАД,
в землището на с. Симеоновец, с който се предвижда той да започне от новопроектирана шахта
върху трасето на съществуваща кабелна линия в
ПИ 66439.4.194 – път от републиканската пътна
мрежа, държавна собственост, тръгва на северозапад и навлиза в имот 66439.4.25 – селскостопански,
горски, ведомствен път, общинска собственост,
и завършва в новопроектирана шахта пред имот
66439.4.10. Дължината на проектното трасе е 97 м.
Заинтересованите лица могат да се запознаят със
съдържанието на проекта в отдел „АТУ“ в Община
Септември. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3519
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17. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 630 от
20.05.2021 г. на Общинския съвет – Сливен, е
одобрен ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните
образувания за трасе на въздушен електропровод НН от съществуващ стълб № 11, ВИ „1“, ТП
„Ябълка“, в ПИ 67338.434.499 до нов стълб в ПИ
67338.434.499, разположен до югоизточната граница на ПИ 67338.434.638 и преминаващ през ПИ
67338.434.499, общинска собственост, с НТП „за
друг поземлен имот за движение и транспорт“,
местност Плоск и рът, землище г р. Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.
3484
18. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 633 от
20.05.2021 г. на Общинския съвет – Сливен, е
одобрено изменение на ПУП – план за регулация за части от кв. 9, 12 и 13, с. Бяла, община
Сливен, като отпада проектна улица от о.т. 67
до о.т. 65; образува се площадно пространство,
обхващащо територията между о.т. 67 – о.т. 32а
– о.т. 32б – о.т. 64а – о.т. 64б – о.т. 67г – о.т. 67в
– о.т. 67б – о.т. 67а – о.т. 67; изменя се уличната
регулация от о.т. 32 до о.т. 32а и от о.т. 137 до
о.т. 67г, което променя границите на кв. 9, 12 и
13; променят се регулационните граници на УПИ
ХVІІІ – „Кметство и поща“, и УПИ ХVІІ – „Магазин, ресторант, автоспирка“, в кв. 9 и УПИ І –
„Смесен магазин“, и УПИ ІІ-245 в кв. 12, а в кв. 13
отпада УПИ І – „Битов комбинат“, и се образува
нов УПИ І-254. Решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ до Административния съд – Сливен.
3485
6. – Община Хасково на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 357 от
28.05.2021 г. Общинският съвет – Хасково, одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Газоснабдяване на община
Хасково“, подобект: „Разпределителен газопровод
извън урбанизираната територия на гр. Хасково
за захранване на поземлен имот с идентификатор
77195.451.46“. Разположението на проектното трасе
и сервитутните ивици са съгласно графичната част
на проекта. Съгласно чл. 215 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Хасково пред Административния съд – Хасково.
3554
Административният съд – София-град, съобщава, че е постъпила жалба от Националната
асоциация за обществена защита (НАОЗ) чрез
адв. Явор Попов от Адвокатската колегия – Русе,
срещу Заповед № РД-01-196 от 31.03.2021 г. на
министъра на здравеопазването на Република
България в частта є по т. 2, буква „а“, с изкл.
на „българските граждани и лицата със статут
на постоянно, дългосрочно или продължително
пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства; лицата,
притежатели на българска виза за дългосрочно
пребиваване вид D“, букви „б“, „г“, „д“, „е“, „ж“,
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„з“, „к“, „л“, „м“, „н“, т. 7, по която е образувано
адм. д. № 3408/2021 г. по описа на Административния съд – София-град, II тричленен състав,
насрочено за 8.10.2021 г. от 10 ч. Лицата, които
имат правен интерес, могат да се присъединят
към оспорването или да встъпят като страна
наред с административния орган в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“,
като подадат заявление до съда с приложени към
него преписи за другите страни в производството.
3579
Габровският районен съд призовава Светослав
Маринов Рачев с регистриран постоянен адрес
в Република България, Габрово, ул. М. Петров
№ 5, и настоящ неизвестен адрес в Република
Гърция, като ответник по гр.д. № 171/2021 г. по
описа на Габровския районен съд да се яви в
двуседмичен срок, считано от обнародването в
„Държавен вестник“, в Габровския районен съд,
гражданско деловодство, за получаване на съобщението по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба
и приложенията към нея във връзка с предявена
искова молба вх. № 329/28.01.2021 г., подадена от
„Теленор България“ – ЕАД, както и да посочи
съдебен адрес. При неявяване книжата ще се
смятат за редовно връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
3543
Районният съд – Разград, призовава Фаик Ерол
с последен адрес Турция, роден на 16.04.1977 г.,
сега с неизвес т ен а д рес, да се я ви в с ъда
на 20.07.2021 г. в 9 ч. като ответник по гр.д.
№ 20213330101120/2021 г., заведено от Гюлюндар
Самиева Метхнер. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3580
Районният съд – Русе, XIV гр. състав, съобщава на Галина Юриевна Иванова, родена на
23.03.1964 г., гражданин на Руската федерация,
с неизвестен адрес, че в Районния съд – Русе,
е образувано гр. д. № 1841/2021 г., заведено от
Вилиан Марийков Александров – иск по чл. 49,
ал. 1 от СК. Съдът указва на ответницата, че
може да получи книжата по делото в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
деловодството на Районния съд – Русе.
3544
Благоевградският окръжен съд обявява, че
има образувано гр. дело № 1037/2020 г. по искова
молба с ищец – Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), БУЛСТАТ
131463734, чрез председателя Сотир Стефанов
Цацаров, с адрес за призоваване: Благоевград,
пл. Г. Измирлиев № 9, и ответници – Й. В. Ш.,
ЕГН*, с постоянен адрес: гр. Б., ж.к. Е № 64, вх. Б,
ет. 4, ап. 7, като законен наследник на В. П. Ш.,
ЕГН* (починал), представлявана от своята майка
и законен представител С. Н. К., ЕГН*, и С. Н. К.,
ЕГН*, с постоянен адрес: гр. Б., ж.к. Е № 64, вх.
Б, ет. 4, ап. 7, правно основание: чл. 124, ал. 5 от
ГПК във връзка с чл. 28, ал. 5 от ЗОПДИППД
(отм.), чл. 28, ал. 1 във връзка с чл. 7, т. 2, чл. 4,
ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) и чл. 28, ал. 1 във
връзка с чл. 5, чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.)
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и с цена на иска: 86 000 лв., с която се иска да се
отнеме в полза на държавата следното имущество
на ответниците:
На основание чл. 7, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1
от ЗОПДИППД (отм.) от С. Н. К.:
Партерно помещение, представляващо част от
партерния етаж на осеметажната жилищна сграда – монолитна конструкция, заснета с пл. № 5626,
кв. 3, парцел I по плана на Благоевград, ж.к. Запад,
бл. № 21, със застроена площ на помещението
54,50 кв. м, състоящо се от: канцелария, приемна,
санитарен възел, входно антре, тераса и външна
стълба, ведно със съответните 2,1538 % идеални
части от общите части на сградата и ведно със
съответните идеални части от право на строеж
върху мястото, при съседи: североизток – ул. Александър Малинов, югоизток – вътрешно блоково
пространство, северозапад – бл. № 20, пл. № 5625,
а по скица, издадена от СГКК – Благоевград,
представлява самостоятелен обект в сграда с
идентификатор № 04279.609.31.6.2 със застроена
площ 54,50 кв. м, брой нива на обекта: едно, намиращ се в Благоевград, по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-32 от 10.05.2006 г. на изпълнителния
директор на АК, с адрес на имота: Благоевград,
кв. Запад, бл. 21, ет. 1, който обект се намира
в сграда № 6, разположена в поземлен имот с
идентификатор 04279.609.31, с предназначение – за
търговска дейност, ведно с 2,1538 % идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж, тераса, външна стълба и склад, при
съседи съгласно кадастрална схема: на същия
етаж: 04279.609.31.6.1, 04279.609.31.6.3, под обекта:
няма, над обекта: 04279.609.31.6.5.
На основание чл. 5 във връзка с чл. 4, ал. 1 от
ЗОПДИППД (отм.) от Й. В. Ш.:
Сумата в размер на 5000 лв., представляваща
равностойността на 50 дружествени дяла от капитала на „Заложна къща Верте“ – ЕООД.
Гражданско дело № 1037/2020 г. по описа на
Окръжния съд – Благоевград, е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
5.10.2021 г. от 14 ч. в зала № 2 на Окръжния
съд – Благоевград, и третите лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото,
могат да предявят съответния иск до приключване на съдебното дирене в първата инстанция.
3585
Великотърновският окръжен съд обявява, че
на 13.05.2021 г. е образувано гр.д. № 384/2021 г.
по описа на ВТОС по предявена от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество искова молба
с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ
срещу Росен Христов Христов, ЕГН 7401301644,
с постоянен адрес: община Велико Търново,
с. Шемшево № 643, настоящ адрес: гр. Велико
Търново, ул. Емилиян Станев № 8, и Юлия
Сашева Чъкърова, ЕГН 8012111556, с постоянен
адрес: община Велико Търново, с. Шемшево
№ 643, настоящ адрес: община Велико Търново,
с. Леденик, за отнемане в полза на държавата на
имущество, придобито от престъпна дейност, на
обща стойност 82 547,17 лв., както следва:
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На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Росен Христов
Христов, ЕГН 7401301644, на обща стойност
72 854,19 лв., от които:
сумата в размер 5200 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил марка „Алфа
Ромео“, модел „156“, с рег. № ВТ 7397 ВР, рама
№ ZAR93200001378248, двигател № 99750004267531;
сумата в размер 16 000 лв., представляваща
пазарната стойност на товарен автомобил марка
„Форд“, модел „Рейнджър“, с рег. № ВТ 8800 ВМ,
рама № WF0LMFE40YW171793, двигател № 221244;
сумата в размер 47 293,12 лв. (3098,71 лв. +
43 102,43 лв. + 1091,98 лв.), представляваща погасителни вноски по кредит;
сумата в размер 4063,52 лв. (500 лв. + 1701,57 лв.
+ 1861,95 лв.), представляваща получени парични
преводи от трети лица без посочено основание;
сумата в размер 97,55 лв., представляваща
получени парични преводи от лице, живеещо във
фактическо съжителство на съпружески начала
с лицето Росен Христов Христов;
сумата в размер 200 лв., представляваща
изпратени от Росен Христов Христов парични
преводи чрез системите за бързи разплащания.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Юлия Сашева Чакърова, ЕГН 8012111556, на обща стойност 8992,98 лв.,
от които:
сумата в размер 1500 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка „Сузуки“, модел „Витара“, с рег. № ВТ 2618 ВТ, рама
№ JSAETD11V00150007, двигател № Н20А105454;
сумата в размер 1500 лв., представляваща
пазарната стойност на товарен автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“, с рег. № ВТ 0402
ВХ, рама № WF0CNNGBVCKR98289, двигател
№ NATKR98289Q;
сумата в размер 5547,98 лв. (172,33 лв. + 120 лв.
+170 лв. + 5085,65 лв.), представляваща получени
парични преводи от трети лица;
сумата в размер 445 лв., представляваща вноски
по банкова сметка, направени от лицето Юлия
Сашева Чакърова.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Юлия Сашева Чакърова,
ЕГН 8012111556, на стойност 700 лв.:
лек автомоби л марка „Фолксваген“, мод е л „ Го л ф“, с р е г. № В Т 8 2 9 6 А Р, р а м а
№ WVWZZZ1EZSK023520, двигател № ABS951255,
на стойност към настоящия момент в размер
700 лв.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 11.10.2021 г. от 13,30 ч.
В двумесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица, които претендират самостоятелни права
върху имуществото – предмет на отнемане в
настоящото производство, могат да встъпят в
производството, като предявят съответния иск
пред ВТОС по гр.д. № 384/2021 г. по описа на съда.
3565
Софийският градски съд, І гр. отделение, 19-и
състав, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ
уведомява, че на основание чл. 153, ал. 1 от
ЗПКОНПИ е образувано гр.д. № 8737/2020 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане от
Комисията за противодействие на корупцията и за
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отнемане на незаконно придобитото имущество
за отнемане в полза на държавата имущество на
стойност 37 946,63 лв. от Ферди Фикри Хюсеин,
ЕГН 8205105140, с постоянен и настоящ адрес:
София, кв. Ботунец – 2, вх. Б, ет. 1, ап. 22, и имущество на стойност 500 лв. от Албена Петкова
Карамфилова, ЕГН 8812216290, с постоянен и
настоящ адрес: с. Китанчево, ул. Христо Ботев
№ 6, община Исперих, както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ сума в размер 3500 лв., както следва:
Лек автомобил „Фолксваген пасат“ с рег. № СА
4635 ХТ, дата на първа регистрация 15.10.2001 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ сума в размер 21 000 лв.,
представляваща част от паричната равностойност
по пазарна стойност на продаден лек автомобил
„Мерцедес С 350 Л“ с рег. № СА 9441 ТХ.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 и 151 от ЗПКОНПИ сумата 13 446,63 лв.,
както следва:
13 0 0 0 лв. – паричната равностойност по
пазарна стойност на продаден лек автомобил
„Мерцедес Е 220 ЦДИ“ с рег. № СА 1500 ТР.
446,63 лв. – изпратен превод от Ферди Фикри
чрез система MoneyGram.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 и 151 от ЗПКОНПИ от Албена Петкова
Карамфилова сумата 500 лв. – представляваща
паричната равностойност на пазарна стойност на
лек автомобил „Фолксваген Поло“ с рег. № РР
8279 АХ.
Съгласно определение от 29.03.2021 г. по
гр. дело № 8737/2020 г. по описа на СГС, І ГО, 19
състав, съдът указва на всички заинтересовани
лица, че могат да предявят своите претенции
върху имуществото в двумесечен срок считано от
датата на обнародване в „Държавен вестник“ и
датата на насроченото първо съдебно заседание.
Претенциите следва да бъдат заявени писмено в
регистратурата на СГС, като се впише номерът
на настоящото дело.
Съдът указва, че в молбата си всяко заинтересовано лице следва ясно да посочи срещу кое от
имуществата, описани в настоящото обявление,
има претенции, като посочи и в коя точка на
настоящото обявление е описано имуществото.
Гражданско дело № 8737/2020 г. по описа на
СГС, І ГО, 19 състав, е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 11.10.2021 г. в 15 ч.
3545
Софийският градски съд с протоколно решение от 29.03.2021 г., потвърдено с решение на
ВКС № 61 от 14.05.2021 г. по т.д. № 837/2021 г.,
на основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗПП вписва
промени по ф. д. № 606/2009 г. на политическа
партия с наименование „ВЪЗРА ЖДАНЕ НА
ОТЕЧЕСТВОТО“, както следва: Вписва нов състав
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на изпълнителното бюро на НПС: Николай Симеонов Малинов – председател, Емил Димитров
Миланов – зам.-председател, Петър Димитров
Пандурски – зам.-председател, Валентин Груев
Григоров – гл. секретар, Владимир Александров
Чучуев – секретар, Красимир Георгиев Кузманов,
Георги Милков Станчев, Димитър Христов Кетев,
Юрий Митков Борисов, Ивайло Любенов Иванов.
Заличава като членове на НПС (Национален
политически съвет) на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ НА
ОТЕЧЕСТВОТО“ Стефан Любомиров Бояджиев
и Камен Любомиров Иванов.
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Съюза на собствениците за развитие на к.к. Златни пясъци – Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и
чл. 25, т. 2 и 3 и чл. 26 от устава на съюза свиква
общо отчетно събрание на 31.07.2021 г. от 14 ч.
в хотел „Славей“, к.к. Златни пясъци, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността в периода
10.09.2020 г. – 31.07.2021 г. вкл.; 2. доклад на КС
за дейността в периода 10.09.2020 г. – 31.07.2021 г.
вкл.; 3. освобождаване от отговорност на председателите, УС и членовете на КС за дейността
им до 31.07.2021 г. вкл.; 4. избор на органи за
управление на съюза – председател, управителен
съвет, контролен съвет; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 26 от устава на съюза
събранието ще се проведе същия ден един час
по-късно при същия дневен ред.
3596
1. – Управителният съвет на СККК „Тракия“ – Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 24 от устава на клуба свиква общо събрание
на СККК „Тракия“ – Пловдив, в „Каюткомпанията“ на Старата гребна база – Пловдив,
ул. Ясна поляна № 2, от 12 ч. на 31.07.2021 г. с
дневен ред: приемане на финансовия отчет на
СККК „Тракия“ – Пловдив, за 2021 г. При липса на кворум събранието се отлага с един час
съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ и се провежда със
същия дневен ред независимо от присъстващите.
3586
1. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб Нептун“ – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и съгласно устава на сдружението свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
23.07.2021 г. в 10,30 ч. в Пловдив, бул. Никола
Вапцаров № 1А, при следния дневен ред: 1. избор
на членове на управителния съвет на сдружение
„Спортен клуб Нептун“ с мандат от 5 г. и избор
на председател на УС и на сдружението; 2. вписване на промените в TP; 3. други.
3555
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