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София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Постановление № 39 от 31 март
2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсиране на
извършените от родителите разходи за периода от 1 ноември 2021 г. до
28 февруари 2022 г. за отглеждането
и обучението на децата, които не са
приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса
на свободни места
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 Постановление № 40 от 31 март
2022 г. за изменение на Постановление № 151 на Министерския съвет от
2020 г. за определяне на условията и
реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници
и служители след периода на извънредното положение, обявено с Решение
на Народното събрание от 13 март
2020 г., и извънредната епидемична
обстановка, обявена с Решение № 325
и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
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 Постановление № 41 от 1 април
2022 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 136 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на
Национален съвет по антикорупционни политики

3

 Постановление № 42 от 1 април
2022 г. за приемане на Наредба за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни
съставки
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 Постановление № 43 от 1 април
2022 г. за одобряване на допълнителен
трансфер по бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2022 г.
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Министерство
на транспорта и съобщенията
 Изменения на Международния кодекс
за разширени проверки при прегледи
за освидетелстване на корабите за
насипни товари и нефтени танкери,
2011 г. (ESP Сode)

7

Министерство на културата
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г.
за условията и реда за провеждане на
конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд „Култура“
116
Комисия за финансов
надзор
 Наредба № 50 от 30 март 2022 г. за
капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посред
ници и осъществяването на надзор за
спазването им
119
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39
ОТ 31 МАРТ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2022 г. за
компенсиране на извършените от родителите
разходи за периода от 1 ноември 2021 г. до
28 февруари 2022 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни
или общински детски градини или училища
поради липса на свободни места
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи в общ размер
на 827 378 лв., разпределени по бюджетите на
общините за 2022 г. съгласно приложението, за
компенсиране на извършените от родителите
разходи за периода от 1 ноември 2021 г. до
28 февруари 2022 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни
или общински детски градини или училища
поради липса на свободни места.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да
се осигурят за сметка на предвидените разходи
по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от
Закона за публичните финанси, чл. 283, ал. 12
от Закона за предучилищното и училищното
образование и чл. 11, ал. 3 от Наредбата за
условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за
компенсиране на разходите, извършени от
родителите за отглеждането и обучението
на децата, които не са приети в държавни
или общински детски градини или училища
поради липса на свободни места, приета с
Постановление № 76 на Министерския съвет
от 2021 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2021 г.; изм. и
доп., бр. 79 от 2021 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата за компенсиране
на извършените от родителите разходи за
отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински
детски градини или училища поради липса
на свободни места, за периода от 1 ноември
2021 г. до 28 февруари 2022 г.
№
по
ред

Община

Област

Средства за
общината
(в лв.)

1.

Столична

София-град

823 784

2.

Пловдив

Пловдив

3 594

ОБЩО:

827 378
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40
ОТ 31 МАРТ 2022 Г.

за изменение на Постановление № 151 на
Министерския съвет от 2020 г. за определяне
на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници
и служители след периода на извънредното
положение, обявено с Решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г., и извънредната
епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на
Министерския съвет от 2020 г. (обн., ДВ,
бр. 60 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 89 и 110 от
2020 г., бр. 2, 24, 56, 85 и 97 от 2021 г. и бр. 1
от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 7 думите „от 1 януари до
28 февруари 2022 г.“ се заменят с „от 1 март
до 30 юни 2022 г.“.
§ 2. В чл. 3, ал. 1, т. 3 думите „преди
1 януари 2020 г.“ се заменят с „преди 1 януари 2021 г.“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Средства по чл. 1 се изплащат след
получаването на положително решение от
Европейската комисия за съвместимостта на
помощта с вътрешния пазар въз основа на
чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за
функционирането на Европейския съюз.
§ 4. Работодателите, които кандидатстват за
изплащане на средства за май 2022 г., подават
заявление по чл. 5 в срок до 10 юни 2022 г.
§ 5. Работодателите могат да кандидатстват
за изплащане на средства за юни 2022 г. при
условията, по реда и в срока за кандидатстване
за май 2022 г.
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§ 6. Постановлението се приема на основание § 5 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (ДВ,
бр. 18 от 2022 г.).
§ 7. Постановлението влиза в сила от
1 март 2022 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41
ОТ 1 АПРИЛ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 136 на Министерския съвет от 2015 г. за
създаване на Национален съвет по антикорупционни политики (обн., ДВ, бр. 41 от
2015 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2015 г., бр. 19 и 55
от 2017 г., бр. 80 от 2018 г. и бр. 87 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, ал. 1 т. 8 се изменя така:
„8. предлага възлагането на проверки от
Главни я инспек торат к ъм Министерск и я
съвет (МС).“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Председател на Съвета е министърпредседателят.“
2. В ал. 5:
а) създава се нова т. 1:
„1. заместник министър-председателят по
ефективно управление;“
б) т. 4 се изменя така:
„4. заместник-министър на икономиката
и индустрията;“
в) точка 6 се изменя така:
„6. заместник-министър на енергетиката;“
г) създава се нова т. 7:
„7. заместник-министър на електронното
управление;“
д) точка 10 се отменя;
е) досегашните т. 7 – 9 стават съответно
т. 8 – 10.
3. В ал. 7 думата „Съвета“ се заменя с
„политическия му кабинет“.
4. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Главният инспекторат към МС изпъл
нява функциите на секретариат на Съвета, като
осъществява административното и организационно-техническото обслужване на Съвета
и подпомага експертно неговата дейност.“
§ 3. В чл. 6, ал. 1 думите „Комисията за
борба с корупцията, конфликт на интереси
и парламентарна етика“ се заменят с „Комисията по превенция и противодействие на
корупцията“.
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§ 4. В чл. 7, ал. 3 думата „се“ се заменя
със „секретариатът“.
§ 5. В чл. 8, ал. 11 думата „секретаря“ се
заменя със „секретариата“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42
ОТ 1 АПРИЛ 2022 Г.

за приемане на Наредба за изискванията към
използването на екстракционни разтворители
при производството на храни и хранителни
съставки
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за изиск
ванията към използването на екстракционни
разтворители при производството на храни и
хранителни съставки.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила в 14-дневен срок от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

НАРЕДБА

за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на
храни и хранителни съставки
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. видовете екстракционни разтворители,
които могат да се използват при производството на храни и хранителни съставки;
2. критериите за чистота на екстракционните разтворители;
3. максимално допустимите количества на
остатъци от екстракционни разтворители във
или върху храни или хранителни съставки;
4. информацията, свързана с разтворителите,
която се отбелязва върху опаковката на продук
тите и в съпровождащата ги документация.
Чл. 2. (1) Наредбата не се прилага за:
1. екстракционни разтворители, използвани при производството на добавки в храни,
витамини или други добавки за храни, освен
когато тези добавки и витамини са посочени
в приложенията;
2. екстракционни разтворители и храни,
предназначени за износ за трети страни.
(2) Влагането на добавките и витамините
по ал. 1 при производство на храни се извършва в съответствие с изискванията на тази
наредба за максимално допустими количества
на остатъци от екстракционни разтворители
в храните.
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Чл. 3. (1) Предлагането на пазара на храни и
хранителни съставки не може да се забранява
или ограничава поради причини, свързани с
екстракционните разтворители или остатъците от тях, когато храните и хранителните
съставки отговарят на изискванията на тази
наредба и на другите нормативни актове,
свързани с тях.
(2) Когато в резултат на нова информация
или преоценка на съществуващата се установи, че екстракционен разтворител, който
се използва при производството на храни и
хранителни съставки, въпреки съответствието
си с изискванията на тази наредба създава
опасност за здравето на потребителите, Българската агенция по безопасност на храните
(БАБХ) може временно да забрани или да
ограничи предлагането на екстракционния
разтворител на пазара.
(3) В случаите по ал. 2 БАБХ незабавно
уведомява Министерството на земеделието и
Центъра за оценка на риска по хранителната
верига (ЦОРХВ).
(4) Въз основа на предоставената от БАБХ
информация и становище на ЦОРХВ министърът на земеделието предприема необходимите
последващи действия във връзка с прилагането
на разпоредби от тази наредба.
(5) Министерството на земеделието предприема действия за незабавно информиране
на другите държави членки и Европейската
комисия за взетите мерки, като предоставя
и информация за мотивите, довели до налагането им.
Чл. 4. (1) Екстракционните разтворители,
които могат да се използват при производството на храни и хранителни съставки, са
посочени в приложение № 1.
(2) Употребата на екстракционните разтворители по приложение № 1 при производство
на храни и хранителни съставки не трябва да
води до наличие на остатъци от тях или техни
разпадни продукти в храните в количества,
опасни за здравето на потребителя.
Чл. 5. Екстракционните разтворители по
приложение № 2 могат да се използват при
производството на храни и хранителни съставки при определените условия и максимално
допустимите количества на остатъци от тях.
Чл. 6. Екст рак ционните разтворители,
предназначени за екстракция на ароматизанти
от естествени ароматични вещества, могат да
се използват като разтворители или разредители на ароматизанти при производството
на храни при условията по приложение № 3.
Чл. 7. При производството на храни или
хранителни съставки като екстракционни
разтворители могат да се използват и:
1. вода с добавени вещества, които регулират киселинността или алкалността;
2. храни или хранителни вещества, които
имат свойствата на разтворители.
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Ч л. 8. Екс т ра к ц ионни т е разт вори т ели
трябва да отговарят на следните критерии
за чистота:
1. да не съдържат токсикологично опасни
количества на химични елементи и вещества;
2. максимално допустимо съдържание на
арсен – не повече от 1 mg/kg;
3. максимално допустимо съдържание на
олово – не повече от 1 mg/kg.
Чл. 9. Екст рак ционните разтворители,
предлагани на пазара, се опаковат и етикетират чрез нанасяне на данни на видно място
върху самата опаковка или с етикет по ясен,
четлив и незаличим начин на български език.
Чл. 10. (1) При етикетиране на екстракционните разтворители се включват следните данни:
1. т ърговското наименование съгласно
приложения № 1 – 3;
2. указание, че веществото е предназначено
за употреба като екстракционен разтворител
при производството на храни или хранителни
съставки;
3. партиден номер;
4. име и адрес, съответно наименование,
седалище и адрес на управление на производителя или на лицето, което опакова екстракционния разтворител, или на търговеца,
установен в рамките на Европейския съюз;
5. нетно тегло;
6. указание за спазване на специални условия за съхранение и употреба – когато е
приложимо.
(2) Информацията по ал. 1, т. 3 – 6 може
да се съдържа само в търговската документация, която придружава партидата или е
предоставена преди доставката є.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Екстракционен разтворител“ е разтворител, който се използва за извличане на вещества
при екстракционен процес по време на преработката на суровини, храни или хранителни
съставки, след което се отстранява. При този
процес остатъци от разтворителя или негови
разпадни продукти могат да останат във или
върху храните или хранителните съставки
неволно по технически неизбежни причини.
2. „Разтворител“ е вещество, което има
способността да разтваря храните или храни телни те съставк и, вк лючи телно всек и
замърсител, който е във или върху храните.
§ 2. С тази наредба се въвеждат изискванията на:
1. Директива 2009/32/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 23 април 2009 г.
за сближаване на законодателствата на държавите членк и относно екстрак ционните
разтворители, използвани в производството
на храни и съставките на храни (ОВ, L 141
от 6 юни 2009 г.).
2. Директива 2010/59/ЕС на Комисията от
26 август 2010 г. за изменение на Дирек-
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тива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета за сближаване на законодателствата
на държавите членки относно екстракционните
разтворители, използвани в производството
на храни и съставките на храни (OB, L 225
от 27 август 2010 г.).
3. Директива (ЕС) 2016/1855 на Комисията
от 19 октомври 2016 г. за изменение на Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета за сближаване на законодателствата
на държавите членки относно екстракционните
разтворители, използвани в производството
на храни и съставките на храни (ОВ, L 284
от 20 октомври 2016 г.).
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 5 от Закона за храните.

С Т Р. 5

Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1
Наименование
Пропан
Бутан
Етилацетат
Етанол
Въглероден диоксид (СО2)
Ацетон*
Азотен оксид (NO)
Забележка.
* Забранява се употребата на ацетон при рафиниране на маслиново масло.

Приложение № 2
към чл. 5
Екстракционен
разтворител

Условия на употреба
(кратко описание на екстракцията)

Максимално допустими количества на
остатъци от екстракционния разтворител
в екстрахираната храна или хранителната
съставка
(mg/kg)

1

2

3

Хексан

(1)

1. Производство или фракциониране на 1,0 в мазнини, масла или какаово масло
мазнини и масла и производство на какаово масло
2. Приготвяне на обезмаслени протеинови 10,0 в храни, които съдържат обезмаслени
продукти и брашна
протеинови продукти и брашна
30,0 в обезмаслени соеви продукти, във
вида, предлаган на крайния потребител
3. Приготвяне на обезмаслени зърнени 5,0 в обезмаслени зърнени зародиши
зародиши

Метилацетат

1. Декофеинизиране и/или премахване 20,0 в кафе и чай
на горчиви или дразнещи съставки от
кафе и чай
2. Производство на захар от меласа

1,0 в захар

Етилметилкетон(2)

1. Фракциониране на мазнини и масла

5,0 в мазнини и масла

Дихлорметан

Декофеинизиране и/или премахване на 2,0 в печено кафе
горчиви или дразнещи съставки от кафе 5,0 в чай
и чай

Метанол

При производството на всички храни

10,0

Пропан-2-ол

При производството на всички храни

10,0

2. Декофеинизиране и/или премахване 20,0 в кафе и чай
на горчиви или дразнещи съставки от
кафе и чай

Диметилов етер 1. Производство на обезмаслени продукти 0,009 в обезмаслени продукти от животински
от животински протеини, включително протеини, включително желатин
желатин(3)
2. Производство на колаген(4) и колагенови 3,0 в колаген и колагенови производни, с
производни, с изключение на желатин
изключение на желатин
Забележки:
(1)
Хексан е търговски продукт от нециклични наситени въглеводороди с шест въглеродни атома, които
се дестилират между 64 и 70°С.

С Т Р.
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В етилметилкетона съдържанието на n-хексан не трябва да надвишава 50 mg/kg.
Забранява се комбинираната употреба на етилметилкетон и хексан.
(3)
Желатин е естествен разтворим протеин, желиран или нежелиран, получен чрез частична хидролиза на колаген, получен от кости, кожи, сухожилия и жили на животни, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно
определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (специално българско
издание, глава 3, том 56)(Регламент (ЕО) № 853/2004).
(4)
Колаген е продукт на основата на протеин, извлечен от кости, кожи, сухожилия и жили на животни,
произведен съгласно съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 853/2004.
(2)

Приложение № 3
към чл. 6
Наименование на екстракционния
разтворител

Максимално допустими количества на остатъци на
екстракционни разтворители в храни в резултат от
използването им при получаване на ароматизанти от
естествени ароматични вещества
(mg/kg)

Диетилов етер

2,0

Хексан

1,0

(1)

Циклохексан

1,0

Метилацетат

1,0

Бутан-1-ол

1,0

Бутан-2-ол

1,0

Етилметилкетон(1)

1,0

Дихлорметан

0,02

Пропан-1-ол

1,0

1,1,1,2-тетрафлуоретан

0,02

Метанол

1,5

Пропан-2-ол

1

Забележка.
(1)
Забранява се комбинираната употреба на хексан и етилметилкетон.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43
ОТ 1 АПРИЛ 2022 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 142 888 760 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
за еднократно изплащане на допълнителна
сума в размер 70 лв. на всеки пенсионер през
април 2022 г.
(2) Допълнителната сума по ал. 1 се изплаща на пенсионерите независимо от размера
на получаваната пенсия.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се
осигурят за сметка на преструктуриране на
разходите и/или трансферите по централния
бюджет за 2022 г.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 април 2022 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2200
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С Т Р. 7

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ
МИНИСТЕРСТВО
ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА КОРАБИТЕ ЗА НАСИПНИ
НА ТРАНСПОРТА
И СЪОБЩЕНИЯТА
ТОВАРИ
И НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ,
2011Г. (ESP CODE)

Изменения на Международния кодекс за разширени проверки при прегледи за освидетелстване
на (приети
корабите
за насипни
товари и нефтени
танкери,
2011 безопасност
г. (ESP Сode)
с Резолюция
MSC.461(101)
на Комитета
по морска
на
(Приети с Резолюция MSC.461(101)
на морска
Комитета
по морска
безопасност
Международната
организация
на 13
юни 2019 г. на Международната
морска организация наВ13
юни
г. В сила
за Република
България
сила
за 2019
Република
България
от 1 януари
2021 г.) от 1 януари 2021 г.)

КОМИТЕТЪТ ПО МОРСКА БЕЗОПАСНОСТ,
КАТО ПРИПОМНЯ член 28, буква б) от Конвенцията за Международната морска
организация относно функциите на Комитета,
КАТО ПРИПОМНЯ СЪЩО резолюция A.1049(27), с която Асамблеята прие
Международния кодекс за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на
корабите за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г. („Кодекс ESP 2011“), който
стана задължителен съгласно глава XI- 1 от Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море, 1974 г. ("Конвенцията"),
ПРИПОМНЯЙКИ ОЩЕ и член VIII (b), и правило XI-1/2 от Конвенцията относно
процедурата за изменение на Кодекс ESP 2011,
КАТО ВЗЕМА ПРЕДВИД, на 101вата си сесия, измененията в Кодекс ESP 2011,
предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква b), i) от Конвенцията,
1 ПРИЕМА в съответствие с член VIII (b) (iv) от Конвенцията, измененията на
Кодекс ESP 2011, чийто текст е изложен в приложението към настоящата резолюция;
2 ОПРЕДЕЛЯ, в съответствие с член VIII(b)(vi)(2)(bb) от Конвенцията, че
посочените изменения се считат за приети на 1 юли 2020 г., освен ако преди тази дата
повече от една трета от договарящите правителства по Конвенцията или договарящите
правителства, чиито комбиниран търговски флот съставлява не по-малко от 50% от
брутния тонаж на световния търговски флот, са уведомили Генералния секретар за
възраженията си срещу измененията;
3 ПРИКАНВА договарящите правителства по Конвенцията да отбележат, че в
съответствие с член VIII (b) (vii) (2) от Конвенцията измененията влизат в сила на 1
януари 2021 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4 ИЗИСКВА Генералният секретар, за целите на член VIII(b)(v) от Конвенцията,
да предаде заверени копия от настоящата резолюция и текста на измененията,
съдържащи се в приложението, до всички договарящи правителства към Конвенцията;
5 ИЗИСКВА СЪЩО Генералният секретар да предаде копия от настоящата
резолюция и нейното приложение на членовете на Организацията които не са
договарящи правителства по Конвенцията.
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Части А и B от приложение А към Кодекса предоставят изискванията за кораби за
насипни товари съответно с единична и двойна бордова обшивка. Част А и B от
приложение B към Кодекса предоставят изискванията съответно за нефтени
танкери с двукорпусна и еднокорпусна конструкция. Изискванията на част А от
приложение B са приложими и за съществуващи танкери с двоен корпус, които не
отговарят на правило I/19 на MARPOL, но имат U-образна средна сечение . За
комбинирани товарни кораби с единична обшивка (товарни кораби за руда и
нефт) изискванията са посочени в Кодекса, в част А от приложение А и част B от
приложение B. За комбинирани товарни кораби с двойна обшивка (товарни
кораби за руда и нефт) изискванията са посочени в Кодекса, в част B от
приложение А и част А от приложение B.

КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ
НА КОРАБИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ С ЕДИНИЧНА ОБШИВКА
1
Общи положения
1.1
Приложение
1.2
Определения
1.3
Ремонти
1.4
Инспектори
1.5
Измервания на дебелината на корабната конструкция и щателни прегледи
2
Подновителен преглед
2.1
Общи положения
2.2
Преглед на сух док
2.3
Защита на пространствата
2.4
Люкови капаци и комингси
2.5
Обхват на цялостните и щателните прегледи
2.6
Обхват на измерванията на дебелината на корабната конструкция
2.7
Обхват на изпитването на налягането в цистерните
2.8
Допълнителни изисквания за периодични прегледи след определяне на
съответствието с правила XII/12 и XII/13 от Конвенцията
3
Годишен преглед
3.1
Общи положения
3.2
Преглед на корпуса
3.3
Преглед на откритите палуби, люковите капаци и комингсите
3.4
Преглед на товарните трюмове
3.5
Преглед на баластните танкове
3.6
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
3.7
Допълнителни изисквания за годишния преглед след определяне на
съответствието с правила XII/12 и XII/13 от Конвенцията
4
Междинни прегледи
4.1
Общи положения
4.2
Кораби за насипни товари с единична корпусна обшивка, на възраст от 5 до 10
години
4.3
Кораби за насипни товари с единична корпусна обшивка, на възраст от 10 до 15
години
4.4
Кораби за насипни товари с единична корпусна обшивка, на възраст над 15
години
5
Подготовка за преглед
5.1
Програма за преглед
5.2
Условия за преглед
5.3
Достъп до конструкции
5.4
Оборудване за преглед
5.5
Спасително оборудване и такова за извънредни ситуации

Част А

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

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Съдържание

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 3
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Кодекс ESP е разработен, за да осигури съвместим стандарт за редовен и
безопасен преглед на товарните и баластните зони на нефтените танкери и
корабите за насипни товари. Целта на Кодекса е да гарантира извършването на
преглеждане на плановете и документите на необходимото ниво и
последователността в прилагането им. Това преглеждане на докладите от
прегледите, програмите за преглед и документите по планиране трябва да се
извършва на управленско ниво на администрацията или организацията, призната
от администрацията (по-нататък и двете се наричат "Администрацията").

“Предисловие

Пълният текст на Кодекс ESP 2011 се заменя със следното:

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

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 2

С Т Р.
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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
Брой и местоположения на измерванията
Докладване
Критерии за приемане
Общи положения
Критерии за приемане при точкова корозия на кораби, построени съгласно
Общите правила на IACS за строителство
Критерии за приемане при корозия по ръбовете за кораби, построени съгласно
Общите правила на IACS за строителство
Критерии за приемане при корозия в нишите на кораби, построени съгласно
Общите правила на IACS за строителство
Докладване и оценка на прегледа
Оценка на доклада от прегледа
Докладване
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Приложение 14 Процедурни изисквания за измерванията на дебелината
Приложение 15 Насоки за измервания на дебелината на бордовия шпангоут и скоби на
кораби за насипни товари с единична обшивка, които трябва да
отговарят на изискванията на Резолюция MSC.168(79)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 5

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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Приложения
Приложение 1 Минимални изисквания за щателен преглед при подновителни прегледи
на кораби за насипни товари с единична обшивка
Приложение 2 Минимални изисквания за измерване на дебелина при подновителни
прегледи на кораби за насипни товари с единична обшивка
Приложение 3 Доклад от проверката на собственика
Приложение 4А Програма за преглед
Приложение 4Б Въпросник за планиране на прегледа
Приложение 5 Процедури за освидетелстване на компанията, участваща в измерване
на дебелината на корпусни конструкции
Приложение 6 Принципи за докладване на прегледи
Приложение 7 Доклад за оценка на състоянието
(изпълнителен обобщен доклад за корпуса)
Приложение 8А Препоръчителни процедури за измерване на дебелината за кораби за
насипен товар с единична обшивки, построени не по общите правила на
IACS за строителство.
Приложение 8Б Препоръчителни процедури за измерване на дебелината за кораби за
насипен товар с единична обшивка, построени по общите правила на
IACS за строителство.
Приложение 9 Насоки за техническа оценка във връзка с планирането на разширени
прегледи за кораби за насипни товари с единична обшивка –
подновителен преглед на корпуса
Приложение 10 Изисквания за обхвата на измерванията на дебелина в зони със
значителна корозия на кораби за насипни товари с единична обшивка
Приложение 11 Насоки за измерване на вертикално гофрираната напречна
водонепроницаема вертикална преграда между трюмове № 1 и № 2
Приложение 12 Допълнителни изисквания за годишния преглед на най-предния
товарен трюм на кораби, които са предмет на правило XII/9 от
Конвенцията
Приложение 13 Якост на фиксиращите устройства на капаците на товарните люкове на
корабите за насипни товари
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7.3
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8.2
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Част B

Подновителен преглед
Общи положения
Преглед на сух док
Защита на пространствата
Люкови капаци и комингси
Обхват на цялостните и щателните прегледи
Обхват на измерванията на дебелината на корабната конструкция
Обхват на изпитването на налягането в цистерните
Допълнителни изисквания за периодични прегледи 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 капаци 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

Междинни прегледи
Общи положения
Кораби за насипни товари с двойна корпусна обшивка, на възраст от 5
до 10 години
Кораби за насипни товари с двойна корпусна обшивка, на възраст от 10
до 15 години
Кораби за насипни товари с двойна корпусна обшивка, на възраст над
15 години

Подготовка за преглед
Програма за преглед
Условия за преглед
Достъп до конструкции
Оборудване за преглед
Спасително оборудване и такова за извънредни ситуации
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
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2.4
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Приложения
Приложение 1 Изисквания за щателен преглед при подновителни прегледи на кораби
за насипни товари с двойна обшивка
Приложение 2 Минимални изисквания за измерване на дебелина при подновителни
прегледи на кораби за насипни товари с двойна обшивка
Приложение 3 Доклад от проверката на собственика
Приложение 4А Програма за преглед
Приложение 4Б Въпросник за планиране на прегледа
Приложение 5 Процедури за освидетелстване на компанията, участваща в измерване
на дебелината на корпусни конструкции
Приложение 6 Принципи за докладване на прегледи
Приложение 7 Доклад за оценка на състоянието
(изпълнителен обобщен доклад за корпуса)
Приложение 8А Препоръчителни процедури за измерване на дебелината за кораби за
насипен товар с двойна обшивки, построени не по общите правила на
IACS за строителство.
Приложение 8Б Препоръчителни процедури за измерване на дебелината за кораби за
насипен товар с двойна обшивка, построени по общите правила на IACS
за строителство.
Приложение 9 Насоки за техническа оценка във връзка с планирането на разширени
прегледи за кораби за насипни товари с двойна обшивка – подновителен
преглед на корпуса
Приложение 10 Изисквания за обхвата на измерванията на дебелина в зони със
значителна корозия на кораби за насипни товари с двойна обшивка
Приложение 11 Якост на фиксиращите устройства на капаците на товарните люкове на
корабите за насипни товари с двойна бордова обшивка
Приложение 12 Процедурни изисквания за измерванията на дебелината

ВЕСТНИК

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx
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Докладване
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4.4

Критерии за приемане
Общи положения
Критерии за приемане при точкова корозия на кораби, построени съгласно
Общите правила на IACS за строителство
Критерии за приемане при корозия по ръбовете за кораби, построени съгласно
Общите правила на IACS за строителство
Критерии за приемане при корозия в нишите на кораби, построени съгласно
Общите правила на IACS за строителство
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Процедури за измерване на дебелината
Общи положения
Освидетелстване на компанията, която ще измерва дебелината
Брой и местоположения на измерванията
Докладване
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Общи положения
Приложение
Определения
Ремонти
Инспектори
Измервания на дебелината на корабната конструкция и щателни
прегледи
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КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА
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ПРИЛОЖЕНИЕ B

Годишен преглед
Общи положения
Преглед на корпуса
Преглед на откритите палуби
Преглед на залата за товарни помпи и тръбопроводните тунели ако са изградени
такива
Преглед на баластните танкове

Междинни прегледи
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 конструкции
Оборудване за преглед
Спасително оборудване и такова за извънредни ситуации
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
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Приложения
Приложение 1 Минимални изисквания за щателен преглед при подновителни прегледи
на двукорпусни нефтени танкери
Приложение 2 Минимални изисквания за измерване на дебелина при подновителни
прегледи на двукорпусни нефтени танкери
Приложение 3 Минимални изисквания за изпитване на цистерните при подновителни
прегледи на двукорпусни нефтени танкери
Приложение 4 Изисквания за обхвата на измерванията на дебелина в зони със
значителна корозия на двукорпусни нефтени танкери, по протежение на
товарната зона
Приложение 5 Минимални изисквания за цялостен и щателен преглед, и измервания
на дебелина при междинен преглед на двукорпусни нефтени танкери
Приложение 6 Доклад от проверката от собственика
Приложение 7А Програма за преглед
Приложение 7Б Въпросник за планиране на прегледа
Приложение 8 Процедури за освидетелстване на компанията, участваща в измерване
на дебелината на корпусни конструкции
Приложение 9 Принципи за докладване на прегледи
Приложение 10 Доклад за оценка на състоянието
(изпълнителен обобщен доклад за корпуса)
Приложение 11А Препоръчителни процедури за измерване на дебелината, за
двукорпусни нефтени танкери, построени не по общите правила на IACS
за строителство.
Приложение 11Б Препоръчителни процедури за измерване на дебелината, за
двукорпусни нефтени танкери, построени по общите правила на IACS за
строителство
Приложение 12 Насоки за техническа оценка във връзка с планирането на разширени
прегледи за нефтени танкери
Приложение 13 Критерии за надлъжна якост на корпусната греда за двукорпусни
нефтени танкери
Приложение 14 Процедурни изисквания за измерване на дебелината
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Критерии за приемане
Общи положения
Критерии за приемане при точкова корозия на кораби, построени съгласно
Общите правила на IACS за строителство
Критерии за приемане при корозия по ръбовете за кораби, построени съгласно
Общите правила на IACS за строителство
Критерии за приемане при корозия в нишите на кораби, построени съгласно
Общите правила на IACS за строителство

Процедури за измерване на дебелината
Общи положения
Освидетелстване на компанията, която ще измерва дебелината
Брой и местоположения на измерванията
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Подновителен преглед
Общи положения
Преглед на сух док
Система за предпазване на цистерните от корозия
Обхват на цялостните и щателните прегледи
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Обхват на изпитването на налягането в цистерните
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1
Общи положения
1.1
Приложение
1.2
Определения
1.3
Ремонти
1.4
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1.5
Измервания на дебелината на корабната конструкция и щателни прегледи

Част А

КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ
ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 8

БРОЙ 27
С Т Р. 1 1

Част B

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

Годишен преглед
Общи положения
Преглед на корпуса
Преглед на откритите палуби
Преглед на залата за товарни помпи и тръбопроводните тунели ако са изградени
такива
Преглед на баластните танкове

Междинни прегледи
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 конструкции
Оборудване за преглед
Спасително оборудване и такова за извънредни ситуации
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
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1.2.3
Пространства са помещенията, включително трюмове, резервоари,
кофердами и празни пространства, граничещи с товарните трюмове, палубите и
външния корпус.

1.2.12 Критични структурни зони са местата, определени чрез изчисления, че е
необходимо да бъдат наблюдавани, 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.
1.2.13 Зона на дължината за товари е тази част от кораба, която включва товарните
трюмове и прилежащите зони, включително цистерни за гориво, кофердами, баластни
танкове и празни пространства.
1.2.14 Междинният преглед е преглед, провеждан по време на втория или третия
годишен преглед, или между тези прегледи.

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

1.2.2
Баластният танк е резервоар, който се използва за баласт със солена вода,
или, където е приложимо, пространство, използвано за баласт с товар и баласт със
солена вода се приема за баластен танк, когато в него е открита значителна корозия.

1.2.1
Кораб за насипни товари е такъв, който в общия случай е построен с една
палуба, подпалубни танкове и бордови дънни баластни танкове в товарните
пространства и е предназначен основно за превоз на сухи товари в насипно състояние.
Типът включва комбинирани товарни кораби.

Определения

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; и

начин: ДОБРО състояние с незначителни петна ръжда;

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.
1.2.5
Щателен преглед е преглед, при който детайлите на структурните компоненти
са в непосредствена визуална близост на инспектора, т.е. обикновено са на една ръка
разстояние.
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, бордовете и дъното, вътрешното дъно
и стената на страничния дънен танк, надлъжните вертикални прегради и дъната на
горните крилни танкове. За кораби за насипни товари, построени с напречно рамкиране,
напречното сечение включва съседни рамки, чиито краища са свързани оформяйки
напречни сечения.
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.
1.2.8
Съмнителни зони са местата, показващи значителна корозия и/или считани от
инспектора за податливи на бързо увреждане.
1.2.9
Значителна корозия е такава степен на корозия, при която оценката на модела
на корозия показва загуба над 75% от допустимото, но в приемливи граници. За
корабите, построени съгласно общите правила на IACS за строителство, значителна
корозия е такава степен на корозия, при която оценката на модела на корозия показва
измерена дебелина между tren + 0.5 mm и tren. Дебелината за подновяване (tren) е
минималната допустима дебелина в mm, под която може да се извърши подновяване на
конструктивни елементи.
1.2.10 Системата за предотвратяване на корозия обикновено се счита за напълно
твърдо защитно покритие. Твърдото защитно покритие обикновено трябва да бъде
епоксидно или еквивалентно покритие. Други материали за покритие, които не са нито
меки, нито полутвърди, могат да се считат за приемливи като алтернативи, при условие
че са нанасят и поддържат в съответствие със спецификациите на производителя
1.2.11 Състоянието на покритието се определя по следния

MSC 101/24/Доб.2
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1.2

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 кораби за насипни товари с двойна
обшивка, както е определено в параграф 1.2.1 на част B от приложение А.
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 гориво, по протежение на товарната зона
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.
1.1.4
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.
1.1.5
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.
1.1.6
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 B от приложение А се прилагат за товарните трюмове с двойна
обшивка и свързаните пространства на крилата.
1.1.7
Прегледите следва да се извършват по време на прегледите, предвидени в
правило I/10 на Конвенцията, освен ако в настоящия Кодекс изрично не е предвидено
друго.
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КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ
НА КОРАБИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ С ЕДИНИЧНА ОБШИВКА

Част А

КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ
НА КОРАБИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ
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25% разпръснати

10% разпръснати
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Ремонти
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1.3.1
Всякакви щети, свързани със загуби над допустимите граници (включително
деформиране, вдлъбнатини, отчупване или счупване), или обширни зони на
разрушаване 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

Фиг. 3 Корозия в ниши

ВЕСТНИК

Фиг. 1 Диаграми на интензитета на точковата корозия

15% разпръснати

20% разпръснати

ДЪРЖАВЕН

5% разпръснати

1.2.21 Администрация означава администрацията или организацията, призната от
Администрацията.

1.2.20 Корозията в ниши обикновено е локална загуба на материал в съседство със
заваръчни фуги по протежение на допиращите се усилващи елементи и в челните части
или шевовете на усилващия елемент или плочата. Пример за корозия в ниши е показан
на фиг. 3.

Фиг. 2 Корозия по ръбове

MSC 101/24/Доб.2
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1.2.19 Корозия по ръбовете е състояние на локална загуба на материал по
свободните ръбове на плочи, усилващи елементи, главните опорни елементи и около
отворите. Пример за корозия на ръбовете е показан на фиг. 2.

1.2.18 Точковата корозия е състояние на разпръснати корозивни петна/зони с локални
намаления на материала, които са по-големи от общата корозия в заобикалящата
област. Интензитетът на точковата корозия е представена на фиг.1.

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

1.2.16 Конвенция означава Международната конвенция за безопасност на човешкия
живот на море от 1974 г., както е изменена.

необходимостта от налагане на свързано условие за класифициране или препоръка.

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

MSC 101/24/Доб.2
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С Т Р.
БРОЙ 27

палубната конструкция и палубния под;

конструкцията на дъното и дънния под;

конструкцията на вътрешното дъно и под на вътрешното дъно;

вътрешна бордова конструкция и вътрешна бордова обшивка;

водонепроницаеми или нефтонепроницаеми вертикални прегради;

люкови капаци и комингси; и

елементите в 3.3.10

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8
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Вижте параграф 4.2.4 от част 2 от Кодекса за признатите организации (RO Code), приет с
резолюция MSC.349(92).

Общи положения
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2.1.7
Равностойното разчитане на междинния и подновителния преглед за целите на
прегледи и измервания на дебелина на пространства е недопустимо.

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 пространства се проверяват и
изпитват за годност под работно налягане, избрано от присъстващия инспектор, за да се
гарантира, че здравината и състоянието им 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 може да установява 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 по 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
Програмата за прегледи трябва да бъде разгледана като част от подготовката
за подновителен преглед, преди да бъде започнат. Измерването на дебелината следва
да не се извършва преди четвъртия годишен преглед.

2.1.1
Подновителният преглед може да започне с четвъртия годишен преглед и да
бъде осъществен през следващата година с оглед завършването му до датата на
петата годишна проверка Когато прегледът за подновяване е започнат преди четвъртия
годишен преглед, целият преглед трябва да бъде завършен изцяло в рамките на 15
месеца, за да бъде приет като преглед за подновяване.

Подновителен преглед

2

ВЕСТНИК

*

1.4.1
На кораби за насипни товари с дедуейт (dwt) от 20 000 тона и повече,
започвайки с преглед за подновяване № 3, при подновяващи и междинни прегледи на
корпуса, прегледът на корпусната конструкция и тръбопроводните системи, за които се
прилага този кодекс, се извършва от най-малко двама инспектори от дадена
администрация. При корабите за насипни товари с единична бордова обшивка, с dwt над
100 000 тона, междинният преглед на корпуси между 10 и 15 години, прегледът на
корпусната конструкция и тръбопроводните системи, за които се прилага този кодекс, се
извършва от най-малко двама инспектори.
1.4.2
Това изисква поне двама инспектори да присъстват на борда по едно и също
време, за да извършат необходимия преглед. Въпреки че поотделно не са длъжни да
изпълняват всички аспекти на необходимия преглед, те трябва да се консултират
помежду си и да извършват съвместни цялостни и щателни прегледи, до степента,
необходима за определяне на състоянието на зоните на кораба, за които се прилага
този Кодекс. Обемът на тези прегледи трябва да бъде достатъчен, за да могат
инспекторите да съгласуват действията си по извършване на прегледи за подновяване,
ремонт и други препоръки или условия. Инспекторите съвместно подписват доклада от
прегледа или посочват своето съгласие по еквивалентен начин.
1.4.3
Следните проучвания могат да бъдат наблюдавани само от един инспектор:

Инспектори*

Измервания на дебелината на корабната конструкция и щателни
прегледи

ремонти, извършени във връзка с междинни и подновяващи прегледи
на корпуса, чийто обхват е съгласуван от двамата инспектори по време
на прегледите.

.3

При всеки вид преглед, т.е. подновяване, междинен, годишен или друг, със
съответстващия обхват, за конструкции в зони, където се изискват щателни прегледи,
измерванията на дебелината, когато се изисква по приложение 2, се извършват
едновременно с щателните прегледи.

1.5

изпитване на резервоари; и

измервания на дебелината;

.2

.1
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1.4

За места, където липсват подходящи съоръжения за ремонт, Администрацията може да
разреши на кораба да се придвижи директно до съоръжение за ремонт. Това може да
налага разтоварване на товара и/или ремонти в движение по време на планираното
пътуване.
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.
1.3.3
Когато повредата, установена върху конструкцията, посочена в параграф 1.3.1
по-горе, е изолирана и от локализиран характер, и не засяга структурната цялост на
кораба (като например малка дупка в шина на напречната палуба), инспекторът може да
даде съображение позволяващо подходящ временен ремонт за възстановяване на
водонепроницаемостта или устойчивостта на атмосферни влияния след оценка на
заобикалящата конструкция и да наложи свързано условие или препоръка с определен
срок, за извършване на постоянен ремонт, запазвайки валидността на съответното
задължително свидетелство.

бордовата конструкция и обшивка;

.1

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 16

БРОЙ 27
С Т Р. 1 5

Защита на пространствата
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Люковите капаци и комингсите се преглеждат по следния начин:

Люкови капаци и комингси

5 г. < Възраст
≤ 10 г.
Един

Възраст ≤ 5 г.
Няма

Два

10 г. < Възраст
≤ 15 г.

Подновителен
преглед № 3

Половин, минимум
два

15 г. < Възраст

Подновителен
преглед № 4 и
последващи
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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 щателен преглед при подновителни прегледи са
дадени в приложение 1.

Забележки:
1. Тези изисквания се прилагат за танкове от интегрален (структурен) тип.
2. Ако за преглед са приети избрани танкове, при всеки подновителен преглед
следва да се преглеждат различни танкове, на ротационен принцип.
3. Краищните танкове (за всички видове употреба) следва да се проверяват
отвътре при всеки подновителен преглед.
4. При подновителен преглед № 3 и следващите подновителни прегледи
следва да се включи един дълбок танк за течно гориво в товарната зона, ако
има такъв.

Подновителен
преглед № 2

Подновителен
преглед № 1

ВЕСТНИК

2.4

2.3.3
За кораби за насипни товари, построени съгласно Общите правила на IACS за
строителство (CSR), откритите зони на значителна корозия могат да бъдат:
.1
защитени с покритие, нанесено в съответствие с изискванията на
производителя на покритието и проверявани ежегодно, за да се
потвърди, че покритието е все още в добро състояние; или като
алтернатива,
.2 трябва да се измерва на годишни интервали.

Обхват на цялостните и щателните прегледи

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

2.5

2.4.4
Щателен преглед и измерване на дебелината на капака на люка и комингсната
обшивка и усилващите елементи се извършват, както е посочено в приложения 1 и 2.
За конструктивно одобрени капаци на люкове, за които конструктивно не предоставен
достъп до вътрешните им части, трябва да се извършат щателен преглед/измервания
на дебелината на достъпните части от конструкциите им.

ДЪРЖАВЕН

2.3.2
Когато в товарните трюмове е нанесено 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. Баластните танкове, с изключение
на танковете в двойното дъно, при които е открито твърдо защитно покритие в ЛОШО
състояние, както е определено в 1.2.11, което не е било подновено, или е нанесено меко
или полутвърдо покритие, или не е нанасяно твърдо защитно покритие от момента на
производството, се преглеждат веднъж годишно. Измерването на дебелината трябва да
се извършва според преценката на инспектора. Когато се открие разрушаване на
твърдото защитно покритие в танкове за воден баласт в двойното дъно и то не е
подновявано, или е нанесено меко или полутвърдо покритие, или не е нанасяно твърдо
защитно покритие от момента на производството, въпросните танкове могат да се
преглеждат ежегодно. Когато инспекторът счете за необходимо или когато е налице
значителна корозия, трябва да се извърши измерване на дебелината.

2.3

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

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

.1
.2
.3

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

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 19
2.4.1
Освен на всички люкови капаци и комингси се извършва задълбочена проверка
на елементите, изброени в 3.3.
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2.2.4
Цялостните и щателните прегледи и измерванията на дебелината на долните
части на товарните трюмове и баластните танкове следва да се извършват в
съответствие с приложимите изисквания за подновителни прегледи, освен ако вече не
са извършени.
Забележка: Долните части на товарните трюмове и баластните танкове се
считат за частите под водолинията на лек баласт.

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 докато не приключи 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 на сух док. За кораби 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 на вода. Проверката на кораба
на водата следва да се извършва само когато условията са подходящи и е налице
подходящо оборудване и подходящо квалифициран персонал.

2.2
Преглед на сух док
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.

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 18
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Преглед на корпуса

Преглед на откритите палуби, люковите капаци и комингсите

Следва да се извърши преглед на водонепроницаемите входове, доколкото е
възможно.

при товарене и обезопасеност в отворено положение
точно прилягане и ефективност на уплътняването в затворено състояние; и
оперативно изпитване на хидравлични и захранващи компоненти,
проводници, вериги и задвижващи механизми.
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Затварянето на капаците включва закрепването на всички периферни, затварящи
устройства или други обезопасяващи приспособления. Специално внимание следва да
се обърне на състоянието на люковите капаци в предните 25% от дължината на кораба,
където плавателните натоварвания обикновено са най-големи.

.1
.2
.3

3.3.2
Цялостен преглед на капаците и комингсите на товарните люкове 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 капаци в рамките на
предните 25% от дължината на кораба и най-малко един допълнителен набор, следва
да се преглеждат в отворено, затворено и работно състояние в пълна степен във всяка
посока при всеки годишен преглед, така че всички комплекти на кораба да бъдат
оценявани най-малко веднъж на всеки пет години, по отношение на:

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

3.3

3.2.2

3.2.1
Следва да се направи оглед на обшивката на корпуса и на приспособленията за
затваряне докъдето е възможно.

3.2

ВЕСТНИК
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2.7.1
Всички граници на танковете за воден баласт, дълбоките танкове и товарните
трюмове, използвани за воден баласт по на дължината на зоната за товари, следва да
бъдат подложени на изпитване под налягане. При танкове за течно гориво под налягане
следва да се изпитват само представителни танкове.
2.7.2
Инспекторът може да разшири обхвата на изпитването на танковете, ако счете
това за необходимо.
2.7.3
Границите на баластните танкове следва да се изпитват с напор на течност към
върха на въздухопроводите.
2.7.4
Границите на баластните трюмове следва да се изпитват с напор на течност
близо до горната част на люковете.
2.7.5
Границите на танковете за течно гориво следва да се изпитват с напор на
течност до най-високата точка, до която течността се издига при експлоатационни
условия. Изпитването на танкове за течно гориво може да бъде разгледано специално
въз основа на задоволителен външен преглед на границите на танка и потвърждение от
капитана, че е проведено изпитване под налягане в съответствие с изискванията, със
задоволителни резултати.
2.7.6
Изпитването на танкове в двойно дъно и други пространства, 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 танка

Обхват на изпитването на налягането в цистерните

Общи положения

3.1

Годишните прегледи се провеждат в рамките на три месеца преди или след
годишнината от първоначалния преглед или от последния подновителен преглед.
Годишният преглед се състои от проверка с цел да се гарантира, доколкото е възможно,
че корпусът, откритите палуби, люковите капаци 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 таранната преграда и трюмовете на сухите помещения, които изцяло се
намират 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, баластните и сухите
пространства, подновителният преглед следва да включва преглед и изпитване на
системата за откриване на проникване на вода и на нейните аларми.

2.8

MSC 101/24/Доб.2
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Допълнителни изисквания за периодични прегледи след определяне на
съответствието с правила XII/12 и XII/13 от Конвенцията

ДЪРЖАВЕН

2.7

2.6.1
Минималните изисквания за дебелометрия при подновителни прегледи са
дадени в приложение 2. Приложение 11 съдържа допълнителни насоки за
дебелометрията, приложими за вертикално гофрираната напречна водонепроницаема
вертикална преграда между товарни трюмове № 1 и № 2 на кораби, за които важат
изискванията на правило XII/6.1 от Конвенцията.
За допълнителни насоки за
дебелометрия, приложими за бордовите шпангоути и скоби на корпуса на корабите, за
които важат изискванията на Резолюция MSC.168(79), вижте 1.1.5 и приложение 15.
2.6.2
Следва да се извършат представителни измервания на дебелината, за да се
определят както общите, така и локалните нива на корозия в корпусните рамки 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 дебелометрията може да бъде
специално разгледан, при условие че инспекторът е удовлетворен от щателния преглед,
че няма изтъняване на конструкцията, а твърдото защитно покритие, когато е нанесено
такова, продължава да бъде ефективно.
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.
Тази разширена
дебелометрия следва да се извършва 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 извърши дебелометрия.
2.6.4
Инспекторът може допълнително да разшири обхвата на дебелометрията, ако
счете това за необходимо.
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 дебелометрията съгласно
приложение 2 може да бъде специално разгледан от Администрацията.
2.6.6
Следва да се изберат напречни сечения, при които се предполага, че ще
настъпи най-голямо изтъняване или се открива такова при измерванията на обшивката
на палубата

MSC 101/24/Доб.2
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2.6
Обхват на измерванията на дебелината на корабната конструкция
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хидравлична система,
блокировки; и

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

.10

.11

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

.2

.1

цялостен преглед на всички товарни трюмове;

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

.5

.4

.3

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

.1

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

3.3.7
Когато се счита за необходимо, ефективността на механизмите за уплътняване
се потвърждава чрез изпитване по метода на маркуча или с варовиков прах, 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, включвайки и щателен преглед.

и

жици, вериги, обтегачи и барабани на лебедки;

.9
устройства

стопери;

.8

обезопасителни

направляващи релси и релсови колела;

.7

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

3.4.1

цялостен преглед на всички товарни трюмове;
щателен преглед с достатъчен обхват, минимум 25% от шпангоутите, за
да се установи състоянието на долната част на шпангоутите на корпуса,
включително приблизително една трета от дължината на долния
бордови шпангоут от борда на корпус, накрайника на бордовия
шпангоут и прилежащата външна обшивка в предния товарен трюм.
Когато при прегледа се установи 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;
Когато инспекторът счете за необходимо или когато е налице
значителна корозия, трябва да се извърши дебелометрия. Ако
резултатите от тази дебелометрия показват наличие на значителна
корозия, обхватът ѝ следва да бъде увеличен в съответствие с
приложение 10. Тази разширена дебелометрия следва да се извършва
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 извърши дебелометрия. За кораби за насипни
товари, построени съгласно Общите правила на IACS за строителство,
годишното измерване на дебелината може да бъде пропуснато, когато е
нанесено защитно покритие в съответствие с изискванията на
производителя на покритието и то се поддържа в ДОБРО състояние;
Когато в товарните трюмове е монтирано твърдо защитно покритие и то
се намира в ДОБРО състояние, обхватът на щателните прегледи и
дебелометрията могат да бъдат специално разгледани; и
следва да се прегледат всички тръбопроводи и отвори в товарните
трюмове, включително тръбопроводите зад борда.

Преглед на товарните трюмове

3.4

.1
.2

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

3.3.10

ДЪРЖАВЕН

електрически

водачи;

.6

.5

.4

Следва да се прегледат пламъкоуловителите на вентилационните отвори на
всички горивни резервоари.

брезенти;
ключалки, лайсни и клинове;
шини за закрепване на люковете и техните обезопасяващи
приспособления;
товарни подложки/шини и ръбовете на бордовите планки;
направляващи планки и лагери; и
притискащи шини, дренажни канали и дренажни тръби (ако има такива).

3.3.9

.6
.7
.8

.3
.4
.5

MSC 101/24/Доб.2
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.3

.2

панели на капака, включително бордови планки, и усилващи елементи,
до които има достъп в отворено положение, чрез щателен преглед (за
корозия, пукнатини, деформация);
уплътнения по периметъра и затварящите механизми (състояние и
трайни деформации на уплътненията, гъвкавите уплътнения на
комбинирани товарни кораби, жлебовете на уплътненията, притискащи
шини, дренажни канали и възвратни клапани);
захващащи устройства, задържащи шини, подложки (за изхабяване,
пасване и състояние на гумените компоненти);
Фиксатори за затворено положение на капаците (за изкривяване и
закрепване);
верижни или въжени макари;

.1

3.3.5
За всеки набор товарни люкови капаци 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
капаци или комингсите претърпяват съществени ремонти, якостта на обезопасяващите
приспособления следва да бъде повишена, така че да съответства на приложение 13.

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 22
3.3.3
Ако са налице признаци за затруднения при експлоатацията и затварянето на
люковите капаци, по преценка на инспектора следва да се изпитат допълнителни
набори освен тези, изисквани в 3.3.2.
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.3

кораби за насипни товари с дължина 150 m и повече, с конструкция с
единична обшивка;
превозващи твърди насипни товари с насипна плътност 1,780 kg/m3 и
повече;
построени преди 1 юли 1999 г.; и

Междинни прегледи

Кораби за насипни товари с единична корпусна обшивка, на възраст от 5
до 10 години
Баластни танкове
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4.2.1.3 За баластни танкове, различни от тези в двойното дъно, където се открива
твърдо защитно покритие в ЛОШО състояние и то не е подновено, или е нанесено меко
или полутвърдо покритие, или от времето на производството не е нанасяно твърдо
защитно покритие, въпросните танкове се преглеждат и се извършва дебелометрия на
едногодишни интервали, според необходимостта. Когато се открие разрушаване на
покритието в баластни танкове в двойното дъно, където е нанесено меко или
полутвърдо покритие, или не е нанасяно твърдо защитно покритие, въпросните танкове
се преглеждат на едногодишни

4.2.1.2 Когато в танковете за воден баласт се открие ЛОШО състояние, корозия или
други дефекти или когато от момента на построяването не е нанасяно твърдо защитно
покритие, прегледът следва да обхване и други баластни танкове от същия тип.

4.2.1.1 За танковете, използвани за воден баласт, следва да се извърши цялостен
преглед на представителните танкове, избрани от инспектора. Подборът следва да
включва танковете на носа и кърмата и редица други, като се взема 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

4.2

4.1
Общи положения
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 тях.
4.1.2
Обхватът на прегледа зависи от възрастта на кораба, както е посочено в 4.2, 4.3
и 4.4.
4.1.3
Равностойното разчитане на междинния и подновителния преглед за целите на
прегледи и измервания на дебелина на пространства е недопустимо.
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Допълнителни изисквания за годишния преглед след определяне на
съответствието с правила XII/12 и XII/13 от Конвенцията
3.7.1
При корабите, които отговарят на изискванията на правило XII/12 от
Конвенцията, за детектори за нивото на водата в трюма, баластните и сухите
пространства, годишният преглед следва да включва преглед и изпитване, на случаен
принцип, на системите за откриване на проникване на вода и на техните аларми.
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 таранната преграда и трюмовете на сухите помещения, които изцяло се намират
пред най-предния товарен трюм, както и на техните органи за управление.

3.7

ВЕСТНИК

.2

.1

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
3.6.1
Корабите, които са предмет на правило XII/9 от Конвенцията, отговарят на всяко
едно от следните условия:

3.6

построени с недостатъчен брой напречни водонепроницаеми
вертикални прегради, които да им позволят да издържат на
наводняване на най-предния товарен трюм при всякакви условия на
натоварване и да останат на вода, в състояние на равновесие, както е
посочено в правило XII/4.4 на Конвенцията.

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

MSC 101/24/Доб.2
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ДЪРЖАВЕН

3.5
Преглед на баластните танкове
Проверката на баластните танкове следва да се извършва, когато резултатите от
подновителния и междинния преглед са показали, че това е необходимо.
Когато
Администрацията счете за необходимо или когато е налице значителна корозия, трябва
да се извърши дебелометрия. Ако резултатите от тази дебелометрия показват наличие
на значителна корозия, обхватът ѝ следва да бъде увеличен в съответствие с
приложение 10. Тази разширена дебелометрия следва да се извършва 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 извърши дебелометрия. За
кораби за насипни товари, построени съгласно Общите правила на IACS за
строителство, годишното измерване на дебелината може да бъде пропуснато, когато е
нанесено защитно покритие в съответствие с изискванията на производителя на
покритието и то се поддържа в ДОБРО състояние.

MSC 101/24/Доб.2
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.2
щателен преглед с достатъчен обхват, минимум 25% от шпангоутите, за
да се установи състоянието на долната част на шпангоутите на корпуса,
включително приблизително една трета от дължината на долния
бордови шпангоут от борда на корпуса, накрайника на бордовия
шпангоут и прилежащата външна обшивка в предния товарен трюм и
още един избран товарен трюм. Когато при прегледа се установи
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;
.3
Когато инспекторът счете за необходимо , или когато е налице
значителна корозия, трябва да се извърши дебелометрия. Ако
резултатите от тази дебелометрия показват наличие на значителна
корозия, обхватът ѝ следва да бъде увеличен в съответствие с
приложение 10. Тази разширена дебелометрия следва да се извършва
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 извърши дебелометрия. За кораби за насипни
товари, построени съгласно Общите правила на IACS за строителство,
годишното измерване на дебелината може да бъде пропуснато, когато е
нанесено защитно покритие в съответствие с изискванията на
производителя на покритието и то се поддържа в ДОБРО състояние;
.4
Когато в товарните трюмове е монтирано твърдо защитно покритие и то
се намира в ДОБРО състояние, обхватът на щателните прегледи и
дебелометрията могат да бъдат специално разгледани; и
.5
следва да се прегледат всички тръбопроводи и отвори в товарните
трюмове, включително тръбопроводите зад борда.

БРОЙ 27
С Т Р. 1 9

Товарни трюмове

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

Обхват на измерванията на дебелината на корабната конструкция
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Програма за преглед

5.1
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5.1.1
Собственикът, в сътрудничество с Администрацията, следва да разработи
конкретна програма за преглед преди началото на която и да е част от подновителния
преглед, а за кораби за насипни товари с единична обшивка, на възраст над 10 години,
на междинния преглед. 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.
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 4Б, и да го предаде на Администрацията.
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.

Подготовка за преглед
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4.4.3
При прилагане на 4.4.1, прегледът на сух док трябва да бъде част от междинния
преглед. Цялостните и щателните прегледи и измерванията на дебелината на долните
части на товарните трюмове и водните баластни танкове следва да се извършват в
съответствие с приложимите изисквания за междинни прегледи, освен ако вече не са
извършени.
Забележка:
За долни части на товарните трюмове и баластните танкове
се считат частите под водолинията на 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 с
третия годишен преглед, вместо да се прилага 2.1.1.

ВЕСТНИК

За съществуващи кораби за насипни товари, при които собствениците избират
да покрият или да прекроят товарните трюмове, както е посочено по-горе, може
да се вземе предвид обхвата на щателните прегледи и дебелометрията. Преди
нанасянето на покритие в товарните трюмове на съществуващи кораби, трябва
да се потвърдят габаритите в присъствието на инспектор.

Обяснителна бележка:

4.2.3.3 Когато се установи значителна корозия, обхватът на дебелометрията следва да
бъде увеличен в съответствие с изискванията на приложение 10. Тази разширена
дебелометрия следва да се извършва 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 извърши дебелометрия. За кораби за насипни товари, построени съгласно
Общите правила на IACS за строителство, откритите зони на значителна корозия трябва
да бъдат:
.1
защитени с покритие, нанесено в съответствие с изискванията на
производителя на покритието и проверявани ежегодно, за да се
потвърди, че покритието е все още в добро състояние; или като
алтернатива,
.2
трябва да се измерва на годишни интервали.

Кораби за насипни товари с единична корпусна 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 танковете за гориво и изпитване под налягане на всички
танкове, 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 с
третия годишен преглед, вместо да се прилага 2.1.1.

ДЪРЖАВЕН

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

4.2.3.1 Дебелометрията 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 извършване
на дебелометрия при междинния преглед е наличието на зони, за които при предишни
прегледи е установено, че са съмнителни.

Кораби за насипни товари с единична корпусна 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 танковете за гориво и изпитване под налягане на всички
танкове, освен ако присъстващият инспектор не сметне това за необходимо.

4.3

MSC 101/24/Доб.2
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4.2.3.4 Когато в товарните трюмове е монтирано твърдо защитно покритие и то се
намира в ДОБРО състояние, обхватът на щателните прегледи и дебелометрията могат
да бъдат специално разгледани.
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4.2.3

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

.2

.1

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

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.

MSC 101/24/Доб.2
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интервали. Когато инспекторът счете за необходимо или когато е налице значителна
корозия, трябва да се извърши измерване на дебелината.
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информация относно нивото на предотвратяване на корозията в новата
конструкция; и

информация относно съответното ниво на поддръжка по време на
експлоатация.

.6

.7

основни структурни планове (чертежи с оразмеряване), включително
информация относно използването на високоякостни стомани;

план на трюмовете и цистерните;

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

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

разпоредби и методи за достъп до структурите;

оборудване за прегледи;

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

определяне на участъци за дебелометрия (вижте 2.6);

определяне на танкове за изпитване (вижте 2.7); и

претърпени щети, свързани с въпросния кораб

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

Виж Ревизирани препоръки за влизане в затворени пространства на борда на кораби, приет от
Организацията с резолюция А.1050(27).
I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

*

5.2.9
Инспекторът(ите) следва винаги да бъде придружен от поне едно отговорно
лице, определено от собственика, което притежава опит в проверките на танкове и
затворени пространства.

ВЕСТНИК

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

основна информация и данни за кораба;

Условия за преглед

Собственикът следва да осигури необходимите съоръжения за безопасно
провеждане 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, на базата на препоръки разработени от
Организацията.*
5.2.3
Подробности за начините за достъп следва да се предоставят във въпросника за
планиране на прегледа.
5.2.4
В случаите, когато участващият инспектор прецени, че разпоредбите за
безопасност и необходимият достъп не са адекватни, прегледът на съответните
пространства следва да не продължава.
5.2.5
Достъпът до трюмовете, цистерните и пространствата следва да бъде
безопасен. Товарните трюмове, танкове и пространства не трябва да съдържат газ и
трябва да бъдат с подходяща вентилация. Преди влизане в танк, празно или затворено
пространство следва да се провери дали в атмосферата на танка няма опасни газове и
дали има достатъчно кислород.
5.2.6
При подготовката за прегледи и дебелометрия и за да се даде възможност за
щателен преглед, всички пространства следва да бъдат почистени, включително като
бъде отстранена от повърхностите цялата натрупала се корозионна кора. Помещенията
трябва да бъдат достатъчно чисти и без вода, наслоявания, мръсотия, остатъци от нефт
и т.н., за да бъдат видими корозията, деформациите, счупванията, повредите 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 до степента, необходима за определяне на
границите на зоните, които ще бъдат обновени.
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.
5.2.8
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.

5.2.1

5.2

5.1.4
Администрацията уведомява собственика за максимално допустимите нива на
изтъняване конструкцията от корозия, приложими за кораба.
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. Тези насоки не
се използват за намаляване на изискванията на приложения 1 и 2 и параграф 2.7, които
във всички случаи трябва да се спазват като минимум.
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.1

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,
дебелометрия и изпитване на танкове, както и да включва съответната информация,
включваща най-малко:

.5

.4

етап на прегледа и основна информация за кораба;
документация на борда, както е описано в 6.2 и 6.3;
основни структурни планове (чертежи с оразмеряване), включително
информация относно използването на високоякостни стомани;
съответните предишни доклади от прегледи и проверки от
Администрацията и от собственика;
информация относно използването на трюмовете и танковете на
кораба, обичайните товари и други съответни данни;

.1
.2
.3

5.1.2
При разработването на програмата за преглед следва да се съберат и проучат
следните документи с оглед на избора на танкове, трюмове, зони и структурни
елементи, които да 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.
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превозни средства с хидравлично рамо като мобилните вишки,
асансьори и подвижни платформи;

преносими стълби;

лодки или салове; и/или

други еквивалентни средства.

.3

.4

.5

.6

временно скеле и проходи през конструкциите;

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

превозни средства с хидравлично рамо като мобилните вишки,
асансьори и подвижни платформи;

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

други еквивалентни средства.

.2

.3

.4

.5

.6
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Отнесете се към Указания относно средствата за достъп до конструкции с цел инспекция и
поддръжка на петролни танкери и кораби за насипни товари (MSC/Circ.686).

временно скеле и проходи през конструкциите;

.2

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

.4

.5

Оборудване за преглед

чрез цветова дефектоскопия.

чрез оборудване за магнитни частици; и/или

чрез ултразвуково оборудване;

чрез радиографско оборудване;
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.4

.3

.2

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

5.4

5.3.6
Използването на превозни средства с хидравлично рамо или въздушни
повдигачи („мобилни вишки“) може да се приеме от присъстващия инспектор по
щателен преглед на горната част на бордовите шпангоути или други конструкции във
всички случаи, когато максималната работна височина не е по-голяма от 17 м.

ВЕСТНИК

*

трайно скеле и проходи през конструкциите;

.1

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

асансьори и подвижни платформи;

.3

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 шпангоутите, за
да се установи състоянието на долната част на шпангоутите на корпуса, включително
долната приблизително една трета дължина на бордовия шпангоут от борда на корпуса,
накрайника на бордовия шпангоут 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.

превозни средства с хидравлично рамо като мобилните вишки,
за прегледи на долната и средната част на рамките на корпуса
като алтернатива на скелето;

.2

ДЪРЖАВЕН

5.3.4
За щателни прегледи на рамките на корпуса на товарните трюмове на кораби за
насипни товари с единична обшивка, 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:

трайно скеле и проходи през конструкциите;

.1

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

.1

22

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

временно скеле и проходи през конструкциите;

.2

Следващи междинни и подновителни прегледи:

.5

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

трайно скеле и проходи през конструкциите;

други еквивалентни средства.

.4

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

.1

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

.3
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превозни средства с хидравлично рамо като мобилните вишки,
асансьори и подвижни платформи;
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5.3
Достъп до конструкции*
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Спасително оборудване и такова за извънредни ситуации

Прегледи в открито море или на котва

трябва да се използват само тежки, надуваеми салове или лодки, които
имат задоволителна остатъчна плаваемост и стабилност, дори ако една
от камерите е разкъсана;
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 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 лодката или салът;
танкът, трюмът или помещението трябва да съдържат само чиста
баластна вода. Дори тънък слой от нефт върху водата е недопустим; и
в нито един момент нивото на водата не трябва да бъде в рамките на 1
m от най-дълбоката повърхност под палубата, така че екипът за
преглед да не е изолиран от директен път за евакуация към танка или
достъпа до трюма. Запълването до нива над напречните на палубата
елементи се предвижда само ако е монтиран люк за достъп до палубата и

когато покритието на конструкцията под палубата е в ДОБРО състояние
и няма доказателства за захабяване; или
ако във всеки отсек са осигурени постоянни средства за достъп, които
позволяват безопасно влизане и излизане. Това означава:
.1
достъп директно от палубата чрез вертикална стълба и малка
платформа, монтирана приблизително на 2 m под палубата във
всеки отсек; или
.2
достъп до палубата от надлъжна постоянна платформа със
стълби до палубата във всеки край на танка. Платформата, по
цялата дължина на танка, трябва да бъде разположена на
нивото на или над максималното ниво на водата, необходимо
за достигане със сал до 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
палубния панел, измерено от средата на напречните елементи
на палубата до средата на дължината на танка.

Среща за планиране на прегледа

разписание на плавателния съд (т.е. пътуване, маневри за скачване и
разкачване, паралелни периоди, товарни и баластни операции и т.н.);
мерки
и
механизми
за
дебелометрия
(т.е.
достъп,
почистване/премахване на корозионната кора, осветление, вентилация,
лична безопасност);
I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

.2

.1

5.7.1
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.
5.7.2
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).
5.7.3
5.6.3 Следва примерен списък на въпросите, които следва да бъдат разгледани
на срещата:

5.7

5.6.7
Използването на салове или лодки съгласно 5.5.5 и 5.5.6 не изключва
използването на лодки или салове за придвижване в танкове по време на преглед.

ВЕСТНИК
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.6

.5

.4

.3

.2

.1

.2

.1

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

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

5.6.6

е отворен в частта, която се изследва, така че по всяко време да е
наличен път за евакуация на групата за преглед. Могат да бъдат
разгледани и други ефективни аварийни изходи към палубата.
5.6.5
Само салове или лодки могат да бъдат допускани за инспекция на
подпалубните зони с танкове или пространства, ако дълбочината на преградата е 1,5 m
или по-малко.

MSC 101/24/Доб.2
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5.6.4
Когато се използват салове или лодки за щателни прегледи следва да се
спазват следните условия:

5.6.3
Прегледите на танкове 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 прогнозата за метеорологичните
условия и реакцията на кораба при предвидими условия и при условие че очакваното
покачване на водата в танка не надвишава 0,25 m.

5.6.2
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.

5.6.1
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.

5.6

Ако дихателен апарат и/или друго оборудване се използва като „Спасително
оборудване и такова за извънредни ситуации“, тогава то трябва да е подходящо за
конфигурацията на преглежданото пространство.

5.5

MSC 101/24/Доб.2
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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.
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.).
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Общи положения

6.1

Документацията следва да се съхранява на борда за срока на експлоатация на
кораба.

Съпътстващи документи

На борда следва да има на разположение следната допълнителна документация:

6.3

6.3.1

Преглед на документацията на борда
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6.4.2.1 За SCF, съхраняван на борда на кораба, инспекторът трябва да провери
информацията на борда на кораба. В случаите, когато се осъществи някакво голямо
събитие, включително, но не само, значителен ремонт и преобразуване или каквато и да
е модификация на корабните конструкции; инспекторът проверява също така дали
актуализираната информация се съхранява на борда на кораба. Ако актуализирането на
SCF на борда не е завършено по време на прегледа, инспекторът го отбелязва и
изисква потвърждение при следващия периодичен преглед.
6.4.2.2 За SCF, съхраняван в наземен архив, инспекторът трябва да разгледа списъка с
информация, включена в този архив. В случаите, когато се осъществи някакво голямо
събитие, включително, но не само, значителен ремонт и преобразуване или каквато и да
е модификация на корабните конструкции, инспекторът проверява също така дали
актуализираната информация се съхранява в архива на сушата, като проучва списъка с
информация, включена в този архив, съхраняван на борда на кораба. Освен това
инспекторът потвърждава, че договорът за услуги с архивния център е

6.4.1
Преди прегледа инспекторът следва да провери пълнотата на документацията
на борда и нейното съдържание като основа за прегледа.
6.4.2
За кораби за насипни товари, подлежащи на регламент II-1/3-10 на SOLAS, при
завършване на проучването инспекторът проверява дали е извършено актуализиране
на досието за конструкция на кораба (SCF) всеки път, когато е направена модификация
на документацията, включена в SCF.

6.4

6.3.2
За кораби за насипни товари, които са предмет на правило II-1/3-10 на SOLAS,
досието за конструкция на кораба (SCF), ограничено до елементите, които трябва да се
задържат на борда, трябва да бъде налично на борда.
6.3.3 За кораби за насипни товари с покрития на специални баластни танкове за морска
вода, които отговарят на стандартите PSPC (MSC.215(82)), Техническият файл за
покритие (CTF) трябва да бъде наличен на борда.

ВЕСТНИК

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

Досието на доклада от прегледа следва да бъде достъпно в офисите на
собственика и Администрацията.

6.2.2

доклади от структурните прегледи (приложение 6);
доклад за оценка на състоянието (приложение 7); и
дебелометрични доклади (приложение 8А/8Б).

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

6.2.1

.1
.2
.3

Досие на доклада от прегледа

6.2

влошаване на конструкцията като цяло;
течове във вертикалните прегради и тръбопроводите;
състояние на системата за предотвратяване на корозия, ако
има такава. Указанията за докладване са дадени в приложение
3; и

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

.1
.2
.3

ДЪРЖАВЕН

6.1.4
За кораби за насипни товари с покрития на специални баластни резервоари за
морска вода, които са подчинени на стандартите на PSPC (MSC.215(82)), собственикът
организира актуализирането на Техническия файл за покритие (CTF) през целия живот
на кораба, когато има дейност по поддръжка, ремонт или е осъществено повторно
покритие. Документираните процедури за актуализиране на CTF се включват в
системата за управление на безопасността.

6.1.3
За кораби за насипни товари, подлежащи на правило II-1/3-10 на SOLAS,
собственикът организира актуализирането на досиетата за конструкция на кораба (SCF)
през целия живот на кораба, когато е извършена модификация на документацията,
включена в SCF. Документираните процедури за актуализиране на SCF се включват в
системата за управление на безопасността.

6.1.2

.6

.3
.4
.5

.2

.1

MSC 101/24/Доб.2
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програма за преглед, както се изисква съгласно 5.1, докато бъде
завършен подновителния или междинния преглед, според случая.
основните конструктивни планове на товарните трюмове и баластните
танкове (за кораби за товари в насипно състояние, построени по
Общите правила на IACS за строителство, тези планове включват за
всеки конструктивен елемент както производствената, така и
дебелината при подновяването.
Всяка дебелина за доброволно
добавяне също трябва да бъде ясно посочена в плановете. Планът на
средната част на кораба, предоставен на борда на кораба, включва
минимално допустимите характеристики на сечението на корпусната
греда за напречното сечение на трюма във всички товарни трюмове);
история на предишни ремонти;
история на товари и баласти;
проверки от персонала на кораба по отношение на:

24

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

обхват на дебелометрия;
критерии за приемане (вижте списъка с минимални дебелини);
обхват на щателния преглед и измерването на дебелината, като се
вземат предвид състоянието на покритието и зони/зоните със съмнение
за значителна корозия;
извършване на дебелометрия;
вземане на представителни показания като цяло и когато се установи
неравномерна корозия/хлътване;
отбелязване на зоните със значителна корозия; и
комуникация между присъстващия инспектор, оператора-дебеломер на
компанията и представителя на собственика във връзка с
констатациите.

6

.8
.9

.6
.7

.3
.4
.5
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Общи положения

7.1

Брой и местоположения на измерванията

Общите правила на IACS за строителство означават общите правила на IACS за строителство на
корабите за насипни товари (CSR на IACS за корабите за насипни товари) или Общите правила на
IACS за строителство на корабите за насипни товари и петролните танкери (IACS CSR BC&OT).
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Напречно сечение

ВЕСТНИК
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*

7.3.2
Брой на измерванията
Като се има предвид обхвата на дебелометрията според различните конструктивни
елементи на кораба и прегледите (подновителен, междинен и годишен), местата на
измерваните точки са дадени за най-важните елементи от конструкцията.

7.3.1
Приложение
Този раздел се прилага само за кораби, построени съгласно Общите правила на IACS за
строителство* (CSR). За кораби, които не са построени съгласно CSR на IACS
изискванията за броя и местоположенията на измерванията трябва да съответстват на
изискванията на класификационното общество, признато от администрацията, в
зависимост от възрастта на кораба и съответните конструктивни елементи.

7.3

Измерванията на дебелината трябва да се извършват от квалифицирана компания,
освидетелствана от Администрацията, в съответствие с принципите, посочени в
приложение 5.

Освидетелстване на компанията, която ще измерва дебелината

Най-малко две точки на всеки панел,
които се вземат или на всяка 1/4 дължина
от края на панела, или в представителни
области
на
средна
стойност
на
корозията

„Избран“ означава поне една точка на
една от трите плочи, която се избира
върху представителни области със
средна корозия

Напречното сечение включва всички Фиг. 4
надлъжни елементи, като обшивка,
надлъжници и греди на палубата, панели
на бордовете, дъното, вътрешното дъно и
бордовите дънни хопери, надлъжните
прегради и дъно на горните крилни
танкове
Капаците
на
всички Включително планки и усилващи елементи Местоположенията на
точките са дадени на фиг. 5
люкове и комингси на
товарни трюмове
Напречно сечение на Две единични точки на всяка палубна
обшивката на палубата плоча (които се вземат или на всяка 1/4
извън
линията
на дължина от края на плочата, или в
отворите на товарните представителни области на средна
корозия) между бордовете на кораба и
люкове
комингсите на люка в съответното
напречно сечение
Цялото покритие на „Цялото покритие на палубата“ означава Обхватът на площите е
палубата
и най-малко две точки на всяка плоча или показан в допълнение 3 към
подпалубната вътрешна на всяка 1/4 дължина от края на плочата, приложение 8Б
конструктивна линия на или в представителни области на средна
Местоположенията
на
отворите за люкове корозия
между
люковете
на „Подпалубна конструкция“: при всеки къс точките са дадени на фиг. 9
товарните трюмове
надлъжен трегер: три точки за панел на
шина(отпред/по
средата/отзад),
една
точка за лицев панел, една точка за панел
на шина и една точка за лицев панел на
прилежаща напречна греда. Във всеки
край на напречните греди, една точка за
панел на шина и една точка за лицев
панел

Избрани
панели
на
палубата, горната част
на
танк,
дъното,
двойното дъно и пояса
“вятър-и-вода”
Всички
панели
на
палуба, таван на танк,
дъно
и
стрингерите
"вятър и вода"

MSC 101/24/Доб.2
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7.3.3
Местоположения на измерванията
7.3.3.1 Таблица 1 предоставя обяснения и/или тълкувания за прилагането на тези
изисквания, посочени в CSR на IACS, които се отнасят както до систематични
измервания на дебелината, свързани с изчисляването на глобалната якост на гредата
на корпуса, така и до специфични измервания, свързани с щателни прегледи.
7.3.3.2 Фигури от 4 до 9 са предоставени за улесняване на обясненията и/или
тълкуванията, дадени в таблица 1, за да покажат типичните постройка при корабите за
насипни товари с единична обшивка.
Таблица 1 – Тълкувания на изискванията за местоположенията и броя на точките,
които трябва да бъдат измерени за CSR за кораби за насипни товари (с единична
обшивка)
Точка
Тълкуване
Пояснителна фигура

ДЪРЖАВЕН

7.2

7.1.1
Необходимите измервания на дебелината, ако не се извършват от
Администрацията, следва да бъдат наблюдавани от инспектор от Администрацията.
Инспекторът трябва да бъде на борда дотолкова, доколкото е необходимо, за да
контролира процеса.
7.1.2
Компанията, която ще измерва дебелината, следва да присъства на срещата за
планиране на прегледа, която ще се проведе преди започването на прегледа.
7.1.3
Измерванията на дебелината на структурите в зоните, в които са необходими
щателни прегледи, следва да се извършват едновременно с щателните прегледи.
7.1.4
Във всички случаи обхватът на измерванията на дебелината следва да бъде
такъв, че да бъде представителен относно действителното средно състояние.
7.1.5
Процедурните изисквания за измерванията на дебелината са посочени в
приложение 14

Процедури за измерване на дебелината

7

6.4.3
За кораби за насипни товари, предмет на правило II-1/3-10 на SOLAS, при
завършване на прегледа, инспекторът проверява дали всяко добавяне и/или
подновяване на материали, използвани при изграждането на корпусната конструкция, е
документирано в списъка с материали в досието за строителство на кораба .
6.4.4
За кораби за насипни товари с покрития на специалните баластни резервоари
за морска вода, които са подчинени на стандартите на PSPC (MSC.215(82)), при
завършване на прегледа инспекторът проверява дали всички дейности по поддръжка,
ремонт или повторно нанасяне на тези покрития са документирани в Техническия файл
за покрития (CTF).

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 36
валиден. Ако актуализирането на приложението SCF на брега не е завършено по време
на прегледа, инспекторът го отбелязва и изисква потвърждение при следващия
периодичен преглед.

БРОЙ 27
С Т Р. 2 5

Включва бордов шпангоут на корпуса,
горни и долни приставки и прилежащ
панел на корпуса. 25% от шпангоутите:
за предпочитане е един на всеки четири
шпангоута да бъде избран по цялата
дължина на товарния трюм за всеки
борд.
50%
от
шпангоутите:
за
предпочитане е един на всеки два
шпангоута да бъде избран по цялата
дължина на товарния трюм за всеки
борд. „Избрани шпангоути“ означава
най-малко три шпангоута от всеки борд
на
товарни трюмове
Включва панелите на преградите,
подсилващи
елементи
и
греди,
включително вътрешна структура на
горните и долните ъглови конструкции,
когато са изградени. Две избрани
прегради: едната трябва да бъде
преградата между двата предни товарни
трюма, а втората може да бъде избрана
в други позиции
Това означава, че щателният преглед и
съответната
дебелометрия
се
извършват от едната страна на
преградата; страната се избира въз
основа на резултата от цялостния
преглед на двете страни. В случай на
съмнение инспекторът може да изиска
(евентуално частичен) щателен преглед
от другата страна
Включва преградни и усилващи системи

Избрани бордови
шпангоути на
обшивката в
товарните
трюмове

ВЕСТНИК
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Фиг. 4 Напречно сечение на кораб за насипни товари с единична бордова
обшивка

Забележка: Измерванията се извършват както на левия, така и от десния борд, на
избраното напречно сечение.

кораб за насипни товари с
единична бордова обшивка

ДЪРЖАВЕН

Местоположенията
на
точките
са
дадени на фиг. 7
Напречни прегради
Местоположенията
в един крилен,
на точките са
Баластният танк се избира въз основа на дадени на фиг. 8
хопер и баластен
историята на баластиране сред тези,
танк в двойното
които са податливи на най-тежките
дъно
условия
Напречни прегради Включва панели на шини, лицеви листи, Областите на
са
в баластни танкове усилващи елементи и свързаните измерванията
показани
в
панели и надлъжни елементи
допълнение 3 към
Един от представителните танкове от приложение 8Б
всеки тип (т.е. крилен, хопер или бордов
Местоположенията
танк) се избира в предната част
на
точките
са
дадени на фиг. 6

Една
напречна
преграда
във
всеки
товарен
трюм

Местоположенията
на
точките
са
дадени на фиг. 7
Областите на
измерванията
са
показани
в
допълнение 3 към
приложение 8Б

Областите на
измерванията
са
показани
в
допълнение 3 към
приложение 8Б

Местоположенията
на
точките
са
дадени на фиг. 6

Пояснителна
фигура
Обхватът
на
площите е показан в
допълнение 3 към
приложение 8Б

MSC 101/24/Доб.2
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Напречни прегради
в товарните
трюмове

Тълкуване

Точка

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 38
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Фиг. 6 Местоположения на измервания на конструктивни елементи в товарни
трюмове и баластни танкове на кораби за насипни товари с единична
корпусна обшивка

ВЕСТНИК
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Фиг. 5 Местоположения на измерванията на люковите капаци и комингсите

Едно измерване (две точки за плоча на шина и една точка за лицев лист) на
една на всеки три скоби и пръти на комингса, от двете страни и двата края.

едно измерване на плочите и фланеца на комингса от всяка страна.

.3

3

измервания на съседни греди и усилващи елементи; и

.2

Измерванията на двата края на плочата на козирката на капака на люка,
плочата и фланеца на комингса.

едно измерване на всяка плоча на капак на люк и на козирката му;

.1

Три сечения при L/4, L/2, 3L/4 от дължината на капака на люка, включително:

2

1

Забележка: Шаблонът за измерване на панел на шина трябва да бъде триточков модел
за зони A, C и D и двуточков шаблон за зона B (виж фигурата). Докладът за
измерване отразява средното показание. Средното отчитане се сравнява с
допустимата дебелина. Ако панелът на шина има обща корозия, тогава този
модел трябва да се разшири до петточков модел.

Долна част
на бордов
шпангоут

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 41

ДЪРЖАВЕН

Забележки:

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 40
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С опора

Без опора
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Фиг. 8 Местоположения на измервания върху напречните прегради на крилните,
хопер и танковете в двойното дъно

ВЕСТНИК
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Сечение

Забележка: Измерванията се извършват във всеки вертикален участък съгласно
изглед A–A.
Две допълнителни измервания към вътрешната структура на танка в двойното
дъно се добавят в средата на участъка

Хопер
танк

ДЪРЖАВЕН

Фиг. 7 Места на измерване на напречните прегради на товарния трюм

Танк в двойното дъно

Крилен
танк

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 43
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Забележка: Измерванията се извършват във всяка защрихована зона съгласно изгледи
A–A и B–B. Трябва да се добавят допълнителни измервания към вътрешната
структура на горните и долните ъглови конструкции, напр. две точки в горните и
две точки в долните ъглови конструкции, посочени в раздел A-A.
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Докладване

Бордови конструкции

Други конструкции

75% от конструктивната дебелина, в шпангоута и крайните скоби,
прегради и фланци; и
70% от конструктивната дебелина на покритието на бордов, хопер- и
крилен танк, монтиран към шпангоутите на бордовете, на отстояние до
30 mm от всеки борд.

е конструктивната дебелина на елемента, в mm;
е доброволно добавена дебелина; дебелина, в mm,
доброволно добавена от собственика като допълнителна
граница за загуба от корозия в допълнение към tC;

Раздел 5 от глава 3 от CSR на IACS за кораби за насипни товари или раздел 4 от глава 3 от част 1 от
CSR BC & OT на IACS .

Глава 13 от CSR на IACS за кораби за насипни товари или глава 13 от част 1 от CSR BC & OT на IACS .

tas-built
tvol add
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+

*

където:

tm ≥ 0.7 (tas-built - tvol add) (mm); и tm ≥ tren - 1 (mm),

8.2.2.1 За плочи с интензитет на надупчване по-малък от 20%, вижте фиг. 1 по-горе,
измерената дебелина, tm, на всяко отделно измерване трябва да отговаря на по-малкия
от следните критерии:

8.2.2

.2

.1

8.2.1.1 Ако интензитетът на надупчване в зона, където се изисква покритие, съгласно
Общите правила на IACS за строителство +, както е приложимо, е по-висока от 15% (виж
фиг. 1), трябва да се извърши дебелометрия, за да се провери степента на точкова
корозия. 15% касаят надупчване или набраздяване само на едната страна на плочата.
8.2.1.2 В случаите, когато интензитетът на ямките надвишава 15%, както е определено
по-горе, зона с диаметър 300 mm или повече, в най-разрушената част на плочата,
трябва да бъде почистена до гол метал и дебелината се измерва в петте най-дълбоки
ями в рамките на почистената зона. Най-малката дебелина, измерена в която и да е от
тези вдлъбнатини, се приема като дебелината, която трябва да бъде записана.
8.2.1.3 Минималната оставаща дебелина в ями, набраздявания или други локални зони
трябва да бъде по-голяма от следната, без да е по-голяма от дебелината на
подновяването (tren):

8.2.1

8.2
Критерии за приемане при точкова корозия на кораби, построени
съгласно Общите правила на IACS за строителство

ВЕСТНИК
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7.4.2
Инспекторът трябва да прегледа окончателния дебелометричен доклад и да
подпише заглавната страница.

7.4.1
Изготвя се дебелометричен доклад, който се предава на администрацията.
Докладът съдържа местоположението на измерванията, измерената дебелина, както и
съответната оригинална дебелина. Освен това, докладът трябва да посочва датата, на
която са извършени измерванията, вида на измервателното оборудване, имената на
персонала и тяхната квалификация и да бъде подписан от оператора.
Дебелометричният доклад трябва да следва принципите, посочени в препоръчителните
дебелометрични процедури, посочени в приложение 8А/приложение 8Б.

7.4

Общи положения

8.1
8.1.1
За кораби, построени съгласно Общите правила на IACS за строителство,
критериите за приемане трябва да бъдат в съответствие с Общите правила на IACS за
строителство*, както е приложимо и както е посочено в раздели 8.2, 8.3 и 8.4.
8.1.2
За кораби, които не са построени съгласно Общите правила на IACS за
строителство, критериите за приемане са в съответствие с изискванията на
класификационното общество в зависимост от възрастта на кораба и съответните
конструктивни елементи.

Критерии за приемане

8
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Фиг. 9 Местоположение на измервания върху подпалубната конструкция
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е дебелина на подновяване; минимално допустима дебелина, в
mm, под която се извършва подновяване на конструктивни
елементи;
е обща добавка за корозия, в mm, определена в CSR на IACS *,
според случая; и
измерена дебелина, в mm, на един артикул, т.е. средна
дебелина на един артикул, като се използват различните
измервания, направени на същия този артикул по време на
периодичните експлоатационни прегледи на кораба.

максималният обхват на намалената дебелина на плочата от ръба на
отвора, под минимума, не трябва да бъде повече от 20 % от най-малкия
размер на отвора и не трябва да надвишава 100 mm; и
грубите или неравни ръбове могат да бъдат изрязани, при условие че
максималният размер на отвора не се увеличава с повече от 10% и
оставащата дебелина на новия ръб не трябва да бъде по-малка от tren 1 mm.

tm ≥ 6 mm.
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Глава 13 от CSR на IACS за кораби за насипни товари или глава 13 от част 1 от CSR BC BC&OT на
IACS.

Раздел 3 от глава 3 от CSR на IACS за кораби за насипни товари или раздел 3 от глава 3 от част 1 от
CSR BC & OT на IACS.

Принципите за докладване на прегледите са посочени в приложение 6.

9.2.1

Глава 13 от CSR на IACS за кораби за насипни товари или глава 13 от част 1 от CSR BC BC&OT на
IACS.
I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

*

на кораба за справка при бъдещи прегледи. Докладът за оценка на състоянието
(изпълнителен обобщен доклад за корпуса) трябва да бъде одобрен от
Администрацията

9.2.3
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

дебелината и т.н.) и да се посочи дали елементът е бил одобрен.

9.2.2
Когато прегледът е разделен между различни станции за прегледи, следва да
се изготвя доклад за всяка част от прегледа. Преди да се продължи или завърши
прегледа, на следващия участващ инспектор следва да се предостави списък на
проверените и/или изпитаните елементи (изпитвания на налягане, измервания на

Докладване

9.2

ВЕСТНИК

+

*

tm ≥ 0.75 (tas-built - tvol add) (mm); tm ≥ tren - 0.5 (mm); и

8.4.1
Когато широчината на браздата е максимум 15% от височината на шината, но
не повече от 30 mm, вижте фиг. 3 по-горе, измерената дебелина, tm, в набраздената
зона трябва да отговаря на по-малкия от следните критерии:

8.4
Критерии за приемане при корозия в нишите на кораби, построени
съгласно Общите правила на IACS за строителство

.2

.1

9.1.2
Анализът на данните се извършва и одобрява от Администрацията, а
заключенията от анализа са част от доклада за оценка на състоянието (изпълнителен
обобщен доклад за корпус).

9.1.1.2 Крайният резултат от оценката на надлъжната якост на кораба, изискван в
параграф 9.1.1.1, след работа по подновяване или укрепване на конструктивните
елементи, ако е извършена в резултат на първоначална оценка, се докладва като част
от доклада за оценка на състоянието (изпълнителен обобщен доклад за корпуса).

9.1.1.1 За кораби за насипни товари, построени съгласно Общите правила на IACS за
строителство, надлъжната якост на кораба се оценява чрез използване на дебелината
на конструктивните елементи, измерена, подновена и подсилена, според случая, по
време на прегледите за подновяване, извършени след навършване на 15-годишна
възраст на кораба (или по време на подновителен преглед № 3, ако това е извършено
преди корабът да навърши 15 години) в съответствие с критериите за надлъжна якост
на корпусния надлъжник при кораби за насипни товари, посочени в Общите правила на
IACS за строителство.

ДЪРЖАВЕН

8.3.3
Ръбовете на плочите при отворите на шахти, отвори за осветление и т.н. могат
да бъдат под минималната дебелина, дадена в Общите правила на IACS за
строителство +, според случая, при условие че:

8.3.2
Средната измерена дебелина по широчината или височината на усилващия
елемент не трябва да бъде по-малка от дефинираната в Общите правила на IACS за
строителство +, според случая.

tm ≥ 0.7 (tas-built - tvol add) (mm); и tm ≥ tren - 1 (mm).

Оценка на доклада от прегледа

9.1

9.1.1
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

9

8.4.2
Конструктивните елементи с набраздени, по-големи от тези в 8.4.1 по-горе,
трябва да бъдат оценени въз основа на критериите за обща корозия, както са
определени в Общите правила на IACS за строителство *, според случая, като се
използва средната измерена дебелина на обшивката/усилващия елемент.

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 47

30

8.3.1
При условие, че общата височина на корозията на ръба на фланец или шина в
случай на усилващи плоски пръти е по-малка от 25%, виж фиг. 2 по-горе, на ширината
на усилващия фланец или височината на шината, според случая, измерената дебелина
, tm, трябва да отговаря на по-малкия от следните критерии:

8.3
Критерии за приемане при корозия по ръбовете за кораби, построени
съгласно Общите правила на IACS за строителство

8.2.2.2 Средната дебелина на всяко напречно сечение на покритието не трябва да
бъде по-малка от критериите за подновяване при обща корозия, дадени в Общите
правила на IACS за строителство +, според случая.

tm

tC

tren
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЩАТЕЛЕН ПРЕГЛЕД ПРИ ПОДНОВИТЕЛНИ ПРЕГЛЕДИ НА КОРАБИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ С
ЕДИНИЧНА ОБШИВКА
Възраст ≤ 5 г.

5 г. < Възраст ≤ 10 г.

Подновителен
преглед № 1
(A) 25% от корпусните
шпангоути в предния
товарен отсек на
представителни позиции
(A) Избрани шпангоути в
останалите товарни
трюмове
(B) Една напречна шина с
прилежащата обшивка и
надлъжни елементи в два
представителни водни
баластни танка от
типовете
крилен или хопер
(C) Две избрани напречни
прегради за товарен
трюм, включително
вътрешна структура на
горни и долни ъглови
структури, където са
изградени
(D) Всички
капаци
и
комингси на люковете на
товарни трюмове (плочи
и усилващи елементи)

Подновителен преглед № 2
(A) Всички корпусни шпангоути в предния товарен
трюм и 25% от корпусните шпангоути във всеки
от останалите товарни трюмове, включително
горни и долни накрайници и прилежаща обшивка
на корпуса
(A) За кораби за насипни товари с дедуейт 100 000 т
и повече, всички корпусни шпангоути в предния
товарен трюм и 50% от корпусните шпангоути
във всеки от останалите товарни трюмове,
включително горните и долните накрайници и
прилежащата обшивка на корпуса.
(B) Една напречна шина с прилежащата обшивка и
надлъжни елементи във всеки воден баластен
танк
(B) Предна и задна напречна преграда в един
баластен танк, включително система за усилване
(C) Всички напречни прегради на товарния трюм,
включително вътрешна структура на горните и
долните ъглови конструкции, където са
изградени
(D) Всички капаци и комингси на люковете на
товарни трюмове (плочи и усилващи
елементи)
(E) Целият под на палубата и вътрешната линия на
подпалубната конструкция от отворите за
люковете, между всички люкове на товарните
трюмове

10 г. < Възраст
≤ 15 г.
Подновителен
преглед № 3
(A) Всички корпусни
шпангоути в предния и
един друг избран
товарен трюм и 50% от
шпангоутите във всеки
от останалите товарни
трюмове, включително
горни и долни
накрайници и
прилежащата корпусна
обшивка
(B) Всички напречни
прегради в баластните
танкове, включително
система за усилване
(B) Всички напречни шини с
прилежащата обшивка и
надлъжни части във
всеки воден баластен
танк
Зони (C), (D) и (E)
спрямо
подновителен
преглед №2

Възраст над 15г.
Подновителен преглед № 4 и
последващи
(A) Всички корпусни
шпангоути във всички
товарни трюмове,
включително горни и
долни накрайници и
прилежащата корпусна
обшивка.
Зони (B)–(E) спрямо
подновителен преглед
№3
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(A)
(B)
(C)
(D)

Шпангоут на товарен трюм.
Напречна шина или водонепропусклива напречна преграда във водни баластни резервоари.
Панели на напречните прегради на товарния трюм, усилващи елементи и греди.
Капаци и комингси на люковете на товарния трюм. За конструктивно одобрени капаци на люкове, за които конструктивно не
предоставен достъп до вътрешните им части, трябва да се извършат щателен преглед/измервания на дебелината на достъпните
части от конструкциите им.
(E)
Под на палубата и вътрешната линия на подпалубната конструкция от отвори на люкове
между люковете на товарни трюмове. Вижте скиците на допълнения 3 към приложения 8A и 8Б за
области, съответстващи на (A), (B), (C), (D) и (E).
Виж също скица в приложение 15 за зони на бордови шпангоути за кораби, които са обект на резолюция MSC.168(79).
Забележка: Щателният преглед на напречните вертикални прегради се извършва на четири нива:
Ниво a) Непосредствено над вътрешното дъно и непосредствено над линията на ъгловите съединения (ако има такива) и
скосените елементи за кораби без долна опора
Ниво b) Непосредствено над и под носещата планка на долната опора (за корабите, оборудвани с долни опори) и
непосредствено над линията на скосените плочи.
Ниво c) Около средата на височината на вертикалната преграда.
Ниво d) Непосредствено под пода на горната палуба и непосредствено до крилния танк, и непосредствено под носещата планка
на горната опора за кораби, оборудвани с горни опори, или непосредствено под крилния танк
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕБЕЛОМЕТРИЯ ПРИ ПОДНОВИТЕЛНИ ПРЕГЛЕДИ НА КОРАБИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ С
ЕДИНИЧНА БОРДОВА ОБШИВКА
Възраст ≤ 5 г.
5 г. < Възраст ≤ 10 г.
10 г. < Възраст ≤ 15 г.
Възраст над 15г.
Подновителен
преглед № 1
1 Съмнителни зони

1
2

3

4

5
6

Подновителен
преглед № 2
Съмнителни зони
По дължината на зоната на
товара: две напречни сечения
на палубния под 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
Стрингерите в пояса на
средното газене разглеждани
в напречните сечения в точка
2 по-горе
Избрани стрингери на средно
газене извън дължината на
зоната на товара
Вижте 1.1.5 и приложение 15
за допълнителни указания
за измерване на
дебелината, приложими за
бордовите шпангоути и
скоби на кораби, които са в
съответствие с резолюция
MSC.168(79)

1
2

3

4
5

6

Подновителен преглед
№3
Съмнителни зони
По дължината на зоната 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 всички стрингери на средно
газене по дължината на зоната на
товара
Измервания, за обща оценка и
записване на модела на корозия, на
тези конструктивни елементи, които са
предмет на щателен преглед съгласно
приложение 1
Избрани стрингери на средно
газене извън дължината на
зоната на товара
Вижте 1.1.5 и приложение 15 за
допълнителни указания за измерване на
дебелината, приложими за бордовите
шпангоути и скоби на кораби, които са в
съответствие с резолюция MSC.168(79)
Както се изисква от приложение 12
за кораби, които са обект на
съответствие с правило XII/6.1 на
Конвенцията

1
2

3
4
5

6

Подновителен преглед № 4 и
последващи
Съмнителни зони
По дължината на зоната 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 дънна плоча
Точка 3, посочена в
Подновителен преглед № 3
Всички стрингери на средно
газене по цялата дължина
Вижте 1.1.5 и приложение 15 за
допълнителни указания за
измерване на дебелината,
приложими за бордовите
шпангоути и скоби на кораби,
които са в съответствие с
резолюция MSC.168(79)
Както се изисква от
приложение 12 за кораби,
които са обект на
съответствие с правило XII/6.1
на Конвенцията

Дата на инспекцията

Подпис

Надупчване Изменение/
ремонт
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Име
Инспектиран от

Палуба
Дъно
Борд
Бордов шпангоут
Надлъжни прегради
Напречни прегради
Ремонти поради:
Извършена дебелометрия (дати):
Общи резултати:
Просрочени прегледи:
Изключителни условия на
класа:
Коментари:

ТАНК/ТРЮМ №…………

Деформации Състояние
на
покритието
Пукнатини Корозия
Клас
стомана

ТАНК/ТРЮМ

Име на кораба:
IMO номер :
Пристанище на регистрация:
Собственик:

Състояние на конструкцията

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕРКАТА ОТ СОБСТВЕНИКА

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 51

Друго
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ПРОГРАМА ЗА ПРЕГЛЕД

ПРИЛОЖЕНИЕ 4А

Обхват

1.1

Документация

Подреждане на товарните трюмове, танкове и пространства

Списък на товарните трюмове, танкове и пространства с информация за
тяхната употреба, размера на покритията и система за предотвратяване
на корозията

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

Разпоредби и методи за достъп до конструкциите

Списък на оборудването за прегледа

Цялостен преглед

7.1

Щателен преглед

Определянето на танковете за изпитването на танкове

Идентификация на зоните и участъците за измерване на дебелината

Минимална дебелина на корпусните конструкции

Посочени в следната таблица(и):

(b)

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

Определя се от приложената таблица за допустими загуби и
първоначалната дебелина на корпусната конструкция на кораба;

(a)

В този раздел от програмата за преглед следва да се уточни минималната дебелина
на корпусните конструкции на този кораб, които подлежат на преглед, (посочете или (а)
или за предпочитане (б), ако е налична такава информация):

10

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

9

В този раздел на програмата за преглед следва да се определят и изброят товарните
трюмове и танкове, които следва да бъдат подложени на изпитване на танкове 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 към 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

Този раздел от програмата за преглед следва да посочва всички промени, свързани с
(и следва да актуализира) информацията за разпоредбите и метода за достъп до
конструкции, предоставени във въпросника за планиране на прегледа

5

ВЕСТНИК

предоставени във въпросника за планиране на прегледа

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, размера на покритията и системата за предотвратяване на корозия,

3

Този раздел от програмата за преглед следва да предоставя информация (под
формата на планове или текст) за последователността на товарните трюмове, танкове
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 танковете,
освобождаването на газ, вентилацията, осветлението и т.н

4

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 53

ДЪРЖАВЕН

1.1.2
Редът 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 товарната зона, товарните трюмове, баластните танкове,
включително танковете на носа и кърмата, изисквани от Кодекса.

Предисловие

1

Име на кораба:
IMO номер :
Държава на флага:
Пристанище на регистрация:
Брутен тонаж:
Товароподемност (метрични тона):
Дължина между перпендикулярите (м):
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 подробности

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 52

БРОЙ 27
С Т Р. 3 3

Конструктивна Минимална
дебелина (mm) дебелина (mm)

Дебелина при значителна
корозия (mm)

Конструктивна
Минимална
дебелина (mm) дебелина
(mm)
Дебелина при
значителна
корозия (mm)

Компания, която ще измерва дебелината

Претърпени повреди, свързани с кораба

Възможна
причина,
ако е
известна

Описание на
повредите

Местоположение

Ремонт

Дата на
ремонта

ВЕСТНИК
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Номер или
зона на
товарния
трюм, танк
или
пространство

Повреди по корпуса, групирани 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 по дължината на зоната на товара. Тези повреди подлежат на преглед.

12

ДЪРЖАВЕН

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 За кораби, построени съгласно Общите правила на
IACS за строителство,
дебелината на подновяване на елементите на
корпусната конструкция се посочва в съответните чертежи.

Напречни шпангоутни
шини в
крилните танкове
Обшивка
Фланци
Усилващи набори
Напречни шпангоутни
шини в хопер танковете
Обшивка
Фланци
Усилващи набори
Капаци на люковете
Обшивка
Усилващи набори
Комингси на люковете
Обшивка
Усилващи набори

Зона или
местоположение

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 55

34
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Палуба
Обшивка
Надлъжни елементи
Надлъжни носещи греди
Под на товарна палуба
Усилващ набор на товарна палуба
Дъно
Обшивка
Надлъжен набор
Надлъжни носещи греди
Вътрешно дъно
Обшивка
Надлъжен набор
Надлъжни носещи греди
Подове
Бордовете при крилните
танкове
Обшивка
Надлъжен набор
Бордовете при хопер танковете
Обшивка
Надлъжен набор
Бордовете при танкове (ако е
приложимо)
Обшивка
Надлъжен набор
Стрингери
Бордовете при трюмовете
Обшивка
Бордови шпангоутни шини
Фланци на бордовите шпангоути
Шини на горните скоби
Фланци на горните скоби
Шини на долните скоби
Фланци на долните скоби
Надлъжна преграда (според
случая)
Обшивка
Надлъжен набор (според случая)
Надлъжни носещи греди
(според случая)
Напречни прегради
Обшивка
Усилващ набор (според случая)
Обшивка на горна ъглова
конструкция
Усилващ набор за горна ъглова
конструкция
Обшивка на долна ъглова
конструкция
Усилващ набор за долна ъглова
конструкция

Зона или местоположение

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 54

С Т Р.
БРОЙ 27

Местоположение

Ремонт

Дата на
ремонта

Зони, идентифицирани със значителна корозия при предишни прегледи

Описание на
повредите

(име и подпис на упълномощения представител на собственика)
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Информация относно предоставянето на достъп за щателни прегледи и
измерване на дебелината

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

Собственикът следва да посочи в таблицата по-долу средствата за достъп до
конструкциите, които са предмет на щателен преглед и измерване на дебелината.
Щателен преглед е преглед, при който детайлите на структурните компоненти са в
непосредствена визуална близост на инспектора, т.е. обикновено са на една ръка
разстояние.

2

ВЕСТНИК

Дата………………..
(име и подпис на упълномощения представител на Администрацията)

Дата………………..

Тази част от програмата за преглед следва да идентифицира и изброява всяка друга
документация, която е част от плана.
Изготвя се от собственика в сътрудничество с Администрацията в изпълнение на 5.1.

Допълнение 3 – Друга документация

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

Допълнение 2 – Въпросник за планиране на прегледа

Разпоредбите на 5.1.3.2 изискват да бъдат на разположение основните структурни
планове на товарните и баластните танкове (чертежи с оразмеряване), включително
информация относно използването на високоякостна стомана.
В настоящото
допълнение към програмата за преглед следва да се определят и изброят основните
планове на конструкцията, които са част от програмата за преглед.

Допълнение 1 - Списък на плановете

Данни

Име на кораба:
IMO номер :
Държава на флага:
Пристанище на регистрация:
Собственик:
Призната организация:
Идентификация на кораба от ПО:
Брутен тонаж:
Товароподемност (метрични тона):
Дата на построяване:

1

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

Следващата информация ще позволи на собственика, в сътрудничество с
Администрацията, да разработи програма за преглед, отговаряща на изискванията на

ВЪПРОСНИК ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ПРЕГЛЕДА

ПРИЛОЖЕНИЕ 4Б

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 57

ДЪРЖАВЕН

Допълнения

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

В този раздел от програмата за преглед следва да се определят и изброят критичните
зони на конструкцията и съмнителните зони, ако такава информация е налична.
15
Други съществени коментари и информация

В този раздел на програмата за преглед следва да се определят и изброят зоните със
значителна корозия от предишни прегледи.
14
Критични зони на конструкцията и съмнителни зони

13

Възможна
Номер или
причина,
зона на
ако е
товарния
известна
трюм, танк
или
пространство

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 56
Повреди по корпуса на кораби от същия клас или подобни
кораби (ако има такива) в случай на повреди, свързани с
конструкцията

БРОЙ 27
С Т Р. 3 5

Проверки от собственика

ВЕСТНИК
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5)

4)

3)

2)

HC = твърдо покритие; SC = меко покритие;
SH = полутвърдо покритие; NP = без защита
U = горна част; M = средна
част; L = долна част; C =
окомплектован
G = добро; F = задоволително; P = лошо;
RC = нанасяне на ново покритие (през последните три години)
N = няма записани данни; Y = записани констатации, към настоящия въпросник
следва да се приложи описание на констатациите
DR = повреда и ремонт; L = течове;
CV = преобразуване (към настоящия въпросник се прилага описание)

Пряк
достъп

1)

Салове Стълби

Посочете танковете, които се използват за нефт/баласт.

Временно
скеле

Забележка:

ДЪРЖАВЕН

Форпик
Кърма
Различни други
пространства:

Постоянни
средства за
достъп

Товарни
трюмове
Крилни танкове
Хопер танкове
Танк в двойното
дъно
Горни опори
Долни опори

Форпик
Кърма
Бордови комингси на
люковете
Крилна наклонена плоча
Обшивка на горна ъглова
конструкция
Товарни
Товарна палуба
трюмове
Бордови шпангоути и
скоби на корпуса
Напречни прегради
Обшивка на хопер танк
Долна ъглова конструкция
Таван на танк
Подпалубна конструкция
Бордова обшивка и
Крилни танкове конструкция
Наклонена плоча и
конструкция
Шини и прегради
Наклонена плоча и
конструкция на хопера
Хопер танкове Бордова обшивка и
конструкция
Конструкция на дъното
Шини и прегради
Конструкция на двойното
дъно
Вътрешна структура на
горна ъглова
конструкция
Вътрешна структура на
долна ъглова конструкция

Площ на Състояние
Повреди по История на
покритие на
конструкцията
трюм и
то (2)
покритието (4)
танк (5)
(3)

Конструкция

Защита от
корозия (1)

36

Танк/Трюм
№

F.P.
A.P.

проверките си през последните 3 години съответствие с Кодекса - за всички ТОВАРНИ
трюмове, БАЛАСТНИ танкове и ПРАЗНИ пространства в товарната зона.

Като използва формат, подобен на дадения в таблицата по-долу (който е даден като
пример), собственикът следва да предостави подробности за резултатите от

Трюм/Танк №

3

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

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 59

С Т Р.
БРОЙ 27

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 58
Други средства
(моля опишете)
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Приложение

Процедури за одобрение и освидетелстване

.5
.6
.7

.4

.3

.1
.2

Освидетелстване

Подновяването/заверката на
интервали, ненадвишаващи

свидетелството

следва

да

се

извършва

ВЕСТНИК
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3.2

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

3

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 удовлетворяващия метод за докладване.

на

описание на компанията, напр. организационна и управленска структура;
опит на компанията в измерването на дебелината на корпусни
конструкции на кораби;
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;
ръководство за операторите на измерванията на дебелината;
програми за обучение на техници за измерване на дебелината; и
формат на записите на измерванията в съответствие с
препоръчителните процедури за измервания на дебелината (вижте
приложение 8А/8Б).

Следните документи трябва да се представят за одобрение на Администрацията:

Одитиране на компанията

2.1

Подаване 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 ОДОБРЕНИЕ И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА КОМПАНИЯТА,
УЧАСТВАЩА В ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА НА КОРПУСНИ КОНСТРУКЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 61

ДЪРЖАВЕН
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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

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 60

БРОЙ 27
С Т Р. 3 7

когато инспекторът е открил недостатъци в одобрените работни
системи за дебелометрия на компанията; и

когато компанията не е докладвала за всяка промяна, посочена в 4, на
Администрацията, съгласно изискванията

.2

.3

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

.3

.4
.5

в

.2

извършени

доказателства, че предписаните прегледи
съответствие с приложимите изисквания;

са

класифициране

.1

Докладването следва да включва:

за

когато е наложено
(препоръка).

.4

условие

когато са извършени ремонти, подновявания или модификации; и

.3

заличено

когато са открити структурни повреди/дефекти;

.2

или

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

.1

Доклад от прегледа се изготвя в следните случаи:

Определяне на отделенията, в които е извършен цялостен преглед.

2.1
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Обхват на прегледа

ВЕСТНИК

2

ДЪРЖАВЕН

1.3
Когато прегледът е разделен между различни станции за прегледи, следва да
се изготвя доклад за всяка част от прегледа. Преди да се продължи или завърши
прегледа, 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 танкове също трябва да бъдат
посочени за следващия инспектор.

1.2

1.1

Общи положения

38

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

когато измерванията са извършени неправилно или резултатите са
докладвани неправилно;

.1

Отмяна на одобрение
1

5

Одобрението може да бъде оттеглено в следните случаи:

ПРИНЦИПИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА ПРЕГЛЕДА
По принцип за корабите за насипни товари, които са предмет на Кодекса,
инспекторът(ите) следва да включи следното съдържание в доклада си за преглед на
конструкцията на корпуса и тръбните системи, които са от значение за прегледа.
Структурата на съдържанието на доклада може да бъде различна, в зависимост от
системата за докладване на Администрацията.

Информация за всяка промяна в сертифицираната система за
дебелометрия

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 63

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

4

три години, чрез проверка на спазването на първоначалните условия.

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 62

С Т Р.
БРОЙ 27

Идентификация на танковете, които подлежат на изпитване на танкове.

Резултат от прегледа

е проведено работно изпитване при работно налягане

.2

корозия с описание на местоположението, типа и обхвата;
зони със значителна корозия;
пукнатини/счупвания с описание на местоположението и обхвата;
деформиране с описание на местоположението и обхвата; и
вдлъбнатини с описание на местоположението и обхвата;

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

.1
.2
.3
.4
.5

установяване на констатации като:

обхвата на ремонта; и
изпитванията без разрушаване.

.4
.5

скици/снимки, според случая;

.2

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

.3

класове стомана и размери на частите (ако са различни от
оригиналните); и

конструктивния елемент;

.2

.1

помещението

.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
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.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 всеки танк, според случая
(определено като ДОБРО, ЗАДОВОЛИТЕЛНО или ЛОШО).

3

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

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

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

4

.3

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 65

ДЪРЖАВЕН

.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
конструкциите, които са обект на специално разглеждане.

Когато се изисква само частичен преглед, т.е. 25% от корпусните шпангоути, 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 номерата на шпангоутите.

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.

2.3
Определяне на местата във всеки баластен танк и товарен трюм, включително
люковите закрития и комингсите, където е извършено измерване на дебелината

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

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 64

БРОЙ 27
С Т Р. 3 9

Резюме на прегледа е приложено към настоящия документ на лист 2.

Заглавие

Длъжност

Изтъняване
[%]

Модел на
корозия 2

Забележки:
(напр. препратка
към приложени
скици)
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Бележки:
1
Значителна корозия, т.е. 75 до 100% от допустимите нива на загуби.
2
P = Точкова корозия
C = Корозия като цяло
3
Следва да се отбележи всяка обшивка на дъното с интензитет на точкова
корозия от 20% или повече, със загуби в диапазона на значителна корозия или
със средна дълбочина на ямките от ⅓ или повече от действителната дебелина
на плочата.

Разположение на
значително
корозирали
танкове/зони1 или
зони
с дълбока
точкова
корозия3

Извлечение от измерванията на дебелината за кораби построени не по
Общите правила на IACS за строителство
Препратка към доклада от измерването на дебелината:

– Заключение:

- Допустими дефекти
- Всички точки на внимание за бъдещи
прегледи, например за съмнителни зони
- Разширен годишен/междинен преглед
поради разрушаване на покритието
- Декларация за оценка/проверка на доклада
от прегледа

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

Дата

Дата
Име
Подпис

Име
Подпис

Част 9

– Меморандуми:

ДЪРЖАВЕН

Докладът за оценка на
състоянието
изпълнителния обобщен
доклад за корпуса) е
попълнен
от
Офис
Доклад за оценка на
състоянието
(изпълнителен обобщен
доклад за корпуса)
проверен от
Офис

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

2

Част 8

Съдържание на доклада за оценка на състоянието (изпълнителен обобщен доклад
за корпуса)
Част 1 – Общи данни:
- Вижте началната страница
- Къде и как е извършен прегледът
Част 2 – Преглед на доклада:
Част 3 – Щателен преглед:
- Обхват (кои танкове/трюмове)
Част 4 – Измервания на
- Препратка към доклада от измерването на
дебелината:
дебелината
- Резюме на местата на измерване
- Отделен формуляр, указващ
пространствата със значителна корозия и
съответната:
- изтъняване
- модел на корозия
Част 5 – Система за
- Отделен формуляр, указващ:
- местоположението на покритието
предпазване на
- състоянието на покритието (ако е
танкоете/трюмове
приложимо)
те от корозия:
Част 6 – Ремонти:
- Идентификация на пространствата/зоните
Част 7 – Условия (препоръки) за
клас/изисквания на
държавата на флага:

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 67

40

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

Брутен тонаж:
Национален:
ITC (1969):
Дата на построяване:
Класификационно означение:
Дата на основно преобразуване:
Вид преобразуване:

Товароподемност
(метрични тона):

Пристанище на
регистрация:

Администрация/ИН на призната организация
МMO номер :
Национален флаг:

Издаван след приключване на подновителния преглед

Име на кораба:

Общи данни

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО
(ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА КОРПУСА)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 66

С Т Р.
БРОЙ 27

Забележки

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 (изпълнителен обобщен доклад).

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:

Състояние на
покритието 3
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* Това приложение е препоръчително.

ВЕСТНИК
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3

1
2

Система за
предпазване на
танковете/трюмов
ете от корозия 2

4
Формулярите за докладване следва, когато е уместно, да бъдат допълнени с
данни, представени върху скици на конструкциите.

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-BC, TM2-BC(i), TM2-BC(ii), TM3-BC, TM4-BC, TM5-BC, TM6BC, TM7-BC(i) и TM7-BC(ii) поместени в допълнение 2. Следва да се посочи
максимално допустимото изтъняване. Максимално допустимото изтъняване може да
бъде посочено в приложен документ

1
Настоящото приложение следва да се използва за записване на измерванията
на дебелината, както се изисква от част А от приложение A.

Общи положения

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА ЗА КОРАБИ
ЗА НАСИПЕН ТОВАР С ЕДИНИЧНА ОБШИВКА, ПОСТРОЕНИ НЕ ПО ОБЩИТЕ
ПРАВИЛА НА IACS ЗА СТРОИТЕЛСТВО*

ПРИЛОЖЕНИЕ 8А

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 69

ДЪРЖАВЕН

Бележки:

Танк/трюм
№1

Система за предпазване на танковете/трюмовете от корозия

P = Точкова корозия
C = Корозия като цяло
В тази колона се записват зони с дълбоки ями, оценени съгласно раздел 8.2.

2

Забележки
(напр.
препратка към
приложени скици)

Значителна корозия, степен на корозия, такава, че оценката на модела на
корозия показва измерена дебелина между tren + 0.5 mm и tren.

Модел на
корозия
2

1

Бележки:

Разположение на
tm - tren (mm)
значително корозирали
танкове/зони1 или
зони с дълбока точкова
корозия

Препратка към доклада от измерването на дебелината:

Извлечение от измерванията на дебелината за кораби построени по Общите
правила на IACS за строителство

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 68

БРОЙ 27
С Т Р. 4 1

ОБЩИ ДАННИ

Допълнение 1

TM1-BC

ПОЗИЦИЯ НА
СТРИНГЕРА

ПОЗИЦИЯ НА
ПЛАНКАТА

№
или
буква

Констр.
дебелин
а (mm)

12ти преден
11ти
10ти
9ти
8ми
7ми
6ти
5ти
4ти
3ти
2ри
1ви
Среда на кораба
1ви
2ри
3ти
4ти
5ти
6ти
7ми
8ми
9ти
10ти
11ти
12ти

* Изтрийте според случая.
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Измерено
И
S

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

Показание
отпред
Изтъняване P
mm
%

Изтъняване S
mm
%

Измерено
И
S

ВЕСТНИК

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 71

ДОКЛАДИ ОТ ИЗМЕРВАНИЯ НА
ДЕБЕЛИНАТА
Доклади от измерването на дебелината на всички настилки на палубата, на цялата корпусна обшивка на дъното и
*
на бордовата корпусна обшивка
Добавък 2

Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас.......................... Доклад №………………

Показание
отзад
Изтъняване P
mm
%

Изтъняване S
mm
%

Средно
изтъняване
(%)
И
S

Максимално
допустимо
изтъняване
(mm)

Бележки - вижте следващата страница

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

* Изтрийте според случая.

ДЪРЖАВЕН

Официален печат
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Подпис на оператора: .......................................... Подпис на инспектора: ............................
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Номер на свидетелството: .......................................................................................................
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МMO номер : .............................................................................................................................
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Товароподемност: .....................................................................................................................
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MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 70

С Т Р.
БРОЙ 27

ПОЗИЦИЯ НА
СТРИНГЕРА

TM2-BC(i)

ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ НОМЕР
ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ НОМЕР

№ или
буква

№
или
буква

Конст
рукт.
дебе
лина

mm

Макс.
Доп.
изтъняв.

mm
Измерено
Изтъняване
P
Изтъняване
S

Стрингерна
плоча
1ви стрингер
навътре
2ри
3ти
4ти
5ти
6ти
7ми
8ми
9ти
10ти
11ти
12ти
13ти
14ти
Централен
стрингер
най-горен бордов
стрингер
ОБЩО ЗА ГОРНИЯ
ОТСЕК

И

mm

mm

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

S

%

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

%

Обшивката на кила, дъното и трюма по дължината на зоната на товара.
Бордовата обшивка на корпуса, обхващаща всички стрингери в пояс
средно газене по дължината на зоната на товара.
Бордовата обшивка на корпуса, обхващаща избрани стрингери от пояс
средно газене извън зоната на товара.

.2
.3
.4

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.
Максимално допустимото изтъняване може да бъде посочено в приложен
документ

5
6

ДЪРЖАВЕН

Конст
рукт.
дебе
лина

Макс.
Доп.
изтън
яв.

mm

mm
Измерено Изтъняване
P
Изтъняване
S

И

mm

S

mm

%

%

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

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

За бордовата обшивка на корпуса се посочва номера на стрингера на
обшивката под най-горни бордов стрингер и буквата която е показана
на разширението на корпуса.

.3

4

За обшивката на дъното се посочва номера на стрингера на
обшивката навън от планката на кила; и

.2

Записват се само стрингерите на настилката на палубата извън линията на
отворите.

За усилената палубата да се посочи номера на стрингера на
обшивката навътре от планката на подпорната греда;

.1

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

Цялата усилена палубна настилка по дължината на зоната на товара.

.1

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

3

2

1

Бележки към доклада TM1-BC:

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 72

БРОЙ 27
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 3

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 73

Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас.......................... Доклад №………………

Доклад за измерване на дебелината на обшивката и покритието на палубата (едно, две или три напречни сечения)

ОБШИВКА НА УСИЛЕНА ПАЛУБА И НАЙ-ГОРЕН БОРДОВ СТРИНГЕР

№ или
буква

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ НОМЕР

Конст
рукт.
дебел
ина

mm

Макс.
Доп.
изтъняв.

mm
Измерено Изтъняване P

И

S

mm

%
Изтъняване
S

mm

%

Бележки - вижте следващата

Горната зона на се състои от настилка на палубата, стрингерни планки и найгорен стрингер (включително заоблени планшири)

Трябва да се посочи точната позиция за измерването на шпангоута.

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

Максимално допустимото изтъняване може да бъде посочено в приложен
документ

3

4

5

6

ВЕСТНИК

БРОЙ 27
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Записват се само стрингерите на настилката на палубата извън линията на
отворите.
2

типичните напречни сечения (допълнение 3).

1

Едно, две или три сечения по дължината на зоната на товара, състоящи се от
конструктивни елементи (1), (2) и (3), както е показано на диаграмата на

ДЪРЖАВЕН

Този доклад трябва да се използва за записване на измерването на
дебелината на усилената настилка на палубата и напречните сечения на
обшивката най-горния бордов стрингер:

44

Бележки към доклад TM2-BC(i):

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 74

С Т Р.

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 75
TM2-BC(ii)

Доклад за измерване на дебелината на обшивката и покритието на палубата (едно, две или три напречни сечения)

Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас.......................... Доклад №………………
КОРПУСНА ОБШИВКА
ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ НОМЕР
№ или
ПОЗИЦИЯ буква

НА
СТРИНГЕРА

1ви под
найгорния
бордов
стрингер
2ри
3ти
4ти
5ти
6ти
7ми
8ми
9ти
10ти
11ти
12ти
13ти
14ти
15ти
16ти
17ти
18ти
19ти
20ти
стрингер
на кила
ОБЩО ЗА
ДЪНОТО

Конст
рукт.
дебе
лина
mm

Макс. Измерено
Доп.
изтъня
в.
mm

И

S

Изтънява- Изтъняване P
не S

mm

%

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

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

mm

%

ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ НОМЕР
№
или
буква

Кон
стру
кт.
деб
ели
на
mm

Макс.
Доп.
изтън
яв.
mm

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ НОМЕР

Измерено Изтънява- Изтънява- № или
не P
не S
буква

И

S

mm

%

mm

%

Измерено
Конст Макс.
рукт. Доп.
дебе изтъняв.
лина

Изтъняване P

Изтъняване S

mm

mm

mm

mm

И

S

%

%

Бележки - вижте следващата

Трябва да се посочи точната позиция за измерването на шпангоута.

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

Максимално допустимото изтъняване може да бъде посочено в приложен
документ

3

4

5

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

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

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

Този доклад трябва да се използва за записване на измерването на
дебелината на обшивката на корпуса в напречните сечения :

ДЪРЖАВЕН

1

Бележки към доклад TM2-BC(ii):

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 76

БРОЙ 27

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 77
TM3-BC

Доклад за измерване на дебелината на надлъжните елементи (едно, две или три напречни сечения)
Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас..........................
Доклад №………………
ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ
НОМЕР

Елеме
КОНСТРУКТИВ- нт №
ЕН ЕЛЕМЕНТ

Констр
укт.
дебел
ина

mm

Макс.
Доп.
изтъня
в.

mm

Измерено Изтъняване
P

И

S

mm

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

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

%

ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ НОМЕР

Изтъняване
S

mm

%

Елемент Конс
№
трукт.
дебел
ина

mm

Макс.
Доп.
изтън
яв.

mm

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ НОМЕР

Измерено Изтъняване
P

Изтъняване Елемент
S
№

И

mm

S

mm

%

%

Конст
рукт.
дебе
лина

Макс.
Доп.
изтъня
в.

mm

mm

Измерено

Изтъняване
P

Изтъняване
S

И

mm

mm

S

%

%

Бележки - вижте следващата

TM4-BC
Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.
Максимално допустимото изтъняване може да бъде посочено в приложен
документ

3
4

46

КОНСТРУКТИВЕН
ЕЛЕМЕНТ

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

ЕЛЕМЕНТ
I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

Трябва да се посочи точната позиция за измерването на шпангоута.

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

Този доклад трябва да се използва за записване на измерването на
дебелината на надлъжните елементи в напречни сечения:

2

1

Бележки към доклада TM3-BC:

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 78

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН

Конструкти
вна
дебелина
mm

Макс.
Доп.
изтъняв.
mm

ВЕСТНИК

Измерено

И

Подпис на оператора………………………….........Бележки - вижте следващата страница

S

БРОЙ 27

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 79

Доклад за измерване на дебелината на напречните конструктивни елементи в
танковете за воден баласт в двойното дъно, в хоперите и в крилата

ОПИСАНИЕ НА ТАНКА:
Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас.......................... Доклад №………………

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:

Изтъняване P

mm

Изтъняване S

%

mm

%

Насоките за зоните на измерване са посочени в допълнение 3.

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

Максимално допустимото изтъняване може да бъде посочено в приложен
документ

2

3

4

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7
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Този доклад трябва да се използва за записване на измерването на
дебелината на напречните конструктивни елементи, включващо съответните
конструктивни елементи от (23) до (25), както е показано на диаграмата на
типичните напречни сечения (приложение 3).

ДЪРЖАВЕН

1

Бележки към доклада TM4-BC:

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 80

БРОЙ 27

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 81
TM5-BC

Доклад за измерване на дебелината на напречните прегради на товарния трюм
Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас.......................... Доклад №………………

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:

ШПАНГОУТ №:

КОНСТРУКТИВЕН КОМПОНЕНТ(ОБШИВКА/УСИЛВАЩ ЕЛЕМЕНТ)
Конструкт
ивна
дебелина
mm

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

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

Макс. Доп.
изтъняв.
mm

Измерено
Ляв
борд

Десен
борд

Изтъняване P
mm

Изтъняване S
%

mm

Бележки - вижте следващата страница

%

Насоките за зоните на измерване са посочени в допълнение 3.

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

Максимално допустимото изтъняване може да бъде посочено в приложен
документ

2

3

4

ВЕСТНИК

БРОЙ 27
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Тази форма на доклад трябва да се използва за записване на измерването на
дебелината на напречните прегради на товарния трюм.

ДЪРЖАВЕН

1

48

Бележки към доклада TM5-BC:

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 82

С Т Р.

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 83
TM6-BC

Доклад за измерване на дебелината на различни конструктивни елементи
Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас.......................... Доклад №………………

КОНСТРУКТИВЕН ЕЛЕМЕНТ:

СКИЦА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:
Описание

Конст
рукт.
дебе
лина
mm

Макс.
Доп.
изтъ
няв.
mm

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

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

Измерено Изтъняване P
И

S

mm

%

Изтъняване S
mm

Бележки - вижте следващата страница

%

Насоките за зоните на измерване са посочени в допълнение 3.

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

Максимално допустимото изтъняване може да бъде посочено в приложен
документ

2

3

4

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9
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Този доклад трябва да се използва за записване на измерването на
дебелината на различни конструктивни елементи, включително конструктивни
елементи (28), (29) и (30), както е показано на диаграмата на типичните
напречни сечения (приложение 3).

ДЪРЖАВЕН

1

Бележки към доклада TM6-BC:

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 84

БРОЙ 27

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 85
TM7-BC(i)

Доклад за измерване на дебелината на шпангоутите на товарния трюм
Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас.......................... Доклад №………………
ТОВАРЕН ТРЮМ
№
ГОРНА ЧАСТ

НОМЕР
НА
ШПАНГО
УТ

Кон
стр
укт.
деб
ели
на
mm

Макс.
Доп.
изтъ
няв.
mm

Измерено

И

S

Изтъняване P

Изтъняване S

mm

mm

%

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

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

%

Кон
стр
укт.
деб
ели
на
mm

Макс.
Доп.
изтъ
няв.
mm

СРЕДНА
ЧАСТ
Измерено Изтъняване P

Изтъняване S

И

mm

S

mm

%

ДОЛНА ЧАСТ

%

Кон
стр
укт.
деб
ели
на
mm

Макс.
Доп.
изтъ
няв.
mm

Измерено

Изтъняване P

Изтъняване S

И

mm

mm

S

%

Бележки - вижте следващата страница

%

TM7-BC(ii)

ШПАНГОУТ
№:

Кон
стр
укт.
деб
ели
на
mm
tREN
tCOAT
tM

mm

mm

mm
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Максимално допустимото изтъняване може да бъде посочено в приложен
документ

4

50
ДЪРЖАВЕН

ТОВАРЕН ТРЮМ №:

ЗОНА А

Изтъняване

mm

Подпис на оператора…………………

%

Кон
стр
укт.
деб
ели
на
mm
tREN
tCOAT
ЗОНА В

tM

mm

mm

mm
Изтъняване

mm

%

Кон
стр
укт.
деб
ели
на
mm
tREN
tCOAT
tM

mm

mm

mm
Изтъняване

mm

%

Кон
стр
укт.
деб
ели
на
mm
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Местоположението и моделът на измерванията трябва да бъдат посочени на
скиците на трюмните шпангоути, показани по-долу.

3

номер на конструктивна позиция (34), както е показано на диаграмата на
типично напречно сечение, показващо надлъжни и напречни елементи
(приложение 3).

-

Насоките за зоните на измерване са посочени в допълнение 3. Записаните
единични измервания представляват средната стойност на множеството
измервания.

шпангоути на товарен трюм; и

-

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

2

1

Бележки към доклад TM7-BC(i):

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 86

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 27

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 87

Доклад за измерване на дебелината на корпусните шпангоути в товарния трюм

Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас.......................... Доклад №………………

Борд:
(Ляв/Дес.)

ЗОНА C

tREN
tCOAT
ЗОНА D

tM

mm

mm

mm
Изтъняване

mm

%

Бележки - вижте следващата страница

=

tCOAT

Максимално допустимото изтъняване може да бъде посочено в приложен
документ

Доклад TM4-BC
Под на танк в двойното дъно
Напречници на крилен танк
Напречници на хопер танк

13
14
15
16

Доклад TM6-BC
Комингси на люковете
Палубен под между люковете
Капаци на люковете

28
29
30

Надлъжен набор на най-горния
бордов стрингер
Наклонена плоча на крилен танк
Надлъжен набор на наклонена плоча
на крилен танк
Надлъжен набор на дъното
Дънни греди
Надлъжен набор на трюма
Надлъжен набор на бордовата
обшивка, ако има такъв

10
11
12

Палубни греди

9

Доклад TM3-BC
Палубен надлъжен набор

8

17

Настилка на вътрешното
дъно
Надлъжен набор на
вътрешното дъно
Обшивка на хопер танк

Доклад TM7-BC
34 Шпангоути и прегради на
трюма

20 Надлъжен набор на хопер

19

18

ВЕСТНИК
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23
24
25

Доклади TM2-BC(i) и TM2BC(ii)
1
Настилка на усилената
палуба
2
Стрингерна плоча
3
Най-горен бордов
стрингер
4
Бордова обшивка на
корпуса
5
Трюмна обшивка
6
Дънна обшивка на
корпуса

Типично напречно сечение, показващо надлъжни и напречни елементи

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА – КОРАБИ ЗА НАСИПЕН
ТОВАР С ЕДИНИЧНА КОРПУСНА ОБШИВКА ПОСТРОЕНИ НЕ ПО CSR НА IACS

Допълнение 3

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 89

ДЪРЖАВЕН

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

4

дебелина, при която се изисква подновяване в
съответствие с параграф 2.1.2 от приложение 2 към
резолюция MSC.168(79)

=

tREN

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

измерена дебелина в mm

=

Символите трябва да се прилагат, както следва:

3

tM

Насоките за зоните на измерване са предвиди в приложение 15.

2

1
Този доклад трябва да се използва за записване на измерването на
дебелината на шпангоути на товарния трюм за прилагане на резолюция MSC.168(79).

Бележки по доклад TM7-BC(ii):

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 88

БРОЙ 27
С Т Р. 5 1

Очертаване на напречно сечение

14
15
16

13

12

29
30

28

Палубен под между люковете
Капаци на люковете

Доклад TM6-BC
Комингси на люковете

Дънни греди
Надлъжен набор на трюма
Надлъжен набор на бордовата
обшивка, ако има такъв

Надлъжен набор на наклонена плоча
на крилен танк
Надлъжен набор на дъното

20

19

18

17

Надлъжен набор на хопер

Настилка на вътрешното
дъно
Надлъжен набор на
вътрешното дъно
Обшивка на хопер танк

ВЕСТНИК
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25

23
24

7

Доклад TM4-BC
Подове на танковете в
двойното дъно
Напречници на
крилните танкове
Напречници на хопер танк

Дънна обшивка на
корпуса
Плоча на кила

6

5

Надлъжен набор на най-горния
бордов стрингер
Наклонена плоча на крилен танк

10

Най-горен бордов
стрингер
Бордова обшивка на
корпуса
Трюмна обшивка

3

11

Палубни греди

9

Доклад TM3BC

ДЪРЖАВЕН

4

Палубен надлъжен набор

8

Доклади TM2-BC(i) и TM2BC(ii)
1
Настилка на усилената
палуба
2
Стрингерна плоча

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 91

52
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Диаграмата може да се използва за онези кораби, при които типичните напречни
сечения не са подходящи.

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 90

С Т Р.
БРОЙ 27

Дебелината трябва да се отчита в TM6-BC

Това приложение е препоръчително.
I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

*

ВЕСТНИК
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Зона Е

Типични зони от покритие на
палубата по линията на отворите
на люкове между люковете на
товарни трюмове

Д
е
Дебелината трябва да бъде отчетена във
формуляр TM5-BC

Дебелината трябва да се докладва във формуляри
TM3-BC, TM4-BC, TM6-BC и TM7-BC, според случая

4
Формулярите за докладване следва, когато е уместно, да бъдат допълнени с
данни, представени върху скици на конструкциите.

3
Допълнение 3 съдържа насоки и бележки, поясняващи зоните за измерване на
дебелината и съответните формуляри за доклад.

2
Формулярите за докладване TM1-BC(CSR), TM2-BC(CSR)(i), TM2-BC(CSR)(ii),
TM3-BC(CSR), TM4-BC(CSR), TM5-BC(CSR), TM6-BC(CSR) и TM7-BC(CSR) (вижте
допълнение 2) трябва да се използват за запис на измервания на дебелината. В
гореспоменатите формуляри трябва да бъдат посочени конструктивната дебелина и
доброволното добавяне и обновяване на дебелината.

1
Тези процедури трябва да се използват за записване на измервания на
дебелината на кораби, построени съгласно Общите правила на IACS за строителство.

Общи положения

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА ЗА
КОРАБИ ЗА НАСИПЕН ТОВАР С ЕДИНИЧНА ОБШИВКА, ПОСТРОЕНИ ПО
ОБЩИТЕ ПРАВИЛА НА IACS ЗА СТРОИТЕЛСТВО*

ПРИЛОЖЕНИЕ 8Б

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 93

ДЪРЖАВЕН

Товарен трюм, напречна преграда Зона C

Типични зони на напречно
сечение A, B и D

Площи, подлежащи на щателен преглед и дебелометрия – зони (A) до (E), както е
определено в приложение 1. Измерванията на дебелината трябва да се докладват във
формуляри TM3-BC, TM4-BC, TM5-BC, TM6-BC и TM7-BC, според случая.

Зони за щателен преглед и дебелометрия

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 92

БРОЙ 27
С Т Р. 5 3

ОБЩИ ДАННИ

Допълнение 1
TM1-BC(CSR)

ПОЗИЦИЯ
НА
СТРИНГЕРА

ПОЗИЦИЯ
НА
ПЛАНКАТА

№
или
буква

Конструкт Доброволно Дебелина
деб. mm добавена
на
дебелина
подновя
mm
ване mm
(a)

12ти преден
11ти
10ти
9ти
8ми
7ми
6ти
5ти
4ти
3ти
2ри
1ви
Среда на
кораба
1ви
2ри
3ти
4ти
5ти
6ти
7ми
8ми
9ти
10ти
11ти
12ти

* Изтрийте според случая.

Подпис на оператора..................
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Показание отпред
Измерена
Остатъчна
деб.
короз.
mm
добавка,
(b1)
mm
(c1)=(b1)-(a)
И
S
И
S

Изтрийте според случая.

ВЕСТНИК

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 95

ДОКЛАДИ ОТ ИЗМЕРВАНИЯ НА ДЕБЕЛИНАТА
Допълнение 2

Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас.......................... Доклад №………………

Доклади от измерването на дебелината на всички настилки на палубата, на цялата обшивка
на дъното или на бордовата корпусна обшивка*

Показание отзад
Измерена
Остатъчна
деб.
короз.
mm
добавка,
(b2)
mm
(c2)=(b2)-(a)
И
S
И
S

Средна остатъчна
короз. добавка mm

[(c1)+(c2)]/2

И

S

Бележки - вижте следващата страница
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*

състоящ се от ……….…. страници
Име на инспектора: .........................
Подпис на инспектора: ....................
Администрация: ……………….……

ДЪРЖАВЕН

Официален печат

Номер на доклада: ……………………………….
Име на оператора: .........................................
Подпис на оператора: ...................................
Официален печат на компанията: .......................
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Наименование на компанията, извършваща дебелометрията: ……………………………….
Компания, която ще измерва дебелината е освидетелствана от:……………………………..
Свидетелство №: ……………………………………………..………………………………………..
Свидетелството е валидно от..........................................до…….…………...............................
Място на измерване: …………………………………………………………………………………..
Първа дата на измерване: …………………………………………….…………………................
Последна дата на измерване: ………………………………………………………………………
Подновителният/междинният* преглед да се проведе на: …………………….…………........
Детайли на измервателното оборудване: ……………………………………............................
Квалификация на операторите: ……………………………………………………………...……..

Име на кораба:………………………………………………………………………………………….
МMO номер : ……………………………………………………………………………………………
Идентификационен номер по клас/Администрация:………….………………………………….
Пристанище на регистрация: …………………..……………………………………………………
БРТ: ……………………………………………………………………………………………………...
Товароподемност: ………………………………………………….………………………………….
Дата на построяване: …………………………………………………………………………….......
Класификационно дружество: ……………………………………………………………………….

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 94

С Т Р.
БРОЙ 27

TM2-BC(CSR)(i)

№ или
ПОЗИЦИЯ буква
НА
СТРИНГЕРА
ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ НОМЕР

Конс Добр.
трукт. доб.
деб.
деб.
mm
mm

Деб.
на
подн.
Mm
(a)

Стринг
ерна
плоча
1ви
стрингер
навътре
2ри
3ти
4ти
5ти
6ти
7ми
8ми
9ти
10ти
11ти
12ти
13ти
14ти
централен
стрингер
бордов
стрингер в
най-горна
позиция
ОБЩО ЗА
ГОРНИЯ
ОТСЕК

Подпис на оператора..................
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И

Измер
ена
деб.
mm
(b)

S

Остатъчна
№
короз. добавка или
mm
буква

И

(b)-(a)

S

Кон
стру
кт.
деб.
mm

Добр.
доб.
деб.
mm

обшивката на кила, дъното и трюма по дължината на зоната на товара;
бордовата обшивка на корпуса, обхващаща всички стрингери в пояс
средно газене по дължината на зоната на товара; и
бордовата обшивка на корпуса, обхващаща избрани стрингери от пояс
средно газене извън зоната на товара.

.2
.3
.4

Останалата корозионна добавка трябва да се запише с резултата от
измерената дебелина минус дебелината на подновяването. Ако резултатът е
отрицателен, съответната конструкция трябва да бъде подновена, а в дясната
колона трябва да се посочи знакът "R". Ако резултатът е между 0 и 0,5 mm
(включвайки 0), съответната конструкция трябва да бъде допълнително
измерена, а в дясната колона трябва да се посочи маркировката "S".

5

ДЪРЖАВЕН

ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ НОМЕР

Деб.
на
подн
.
mm(
a)

И

Измер
ена
деб.
mm
(b)

S

Остатъчна
короз. добавка
mm

И

(b)-(a)

S

№ или
буква
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Измерванията трябва да се правят в предната и задната част на всички плочи
и записаните единични измервания трябва да представляват средната
стойност от множество измервания.

за бордовата обшивка на корпуса се посочва номера на стрингера на
обшивката под най-горния бордов стрингер и буквата която е показана
на разширението на корпуса.

.3

4

за обшивката на дъното се посочва номера на стрингера на обшивката
навън от планката на кила; и

.2

Записват се само стрингерите на настилката на палубата извън линията на
отворите.

за усилената палубата да се посочи номера на стрингера на
обшивката навътре от планката на подпорната греда;

.1

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

цялата усилена палубна настилка по дължината на зоната на товара;

.1

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

3

2

1

Бележки към доклад TM1-BC(CSR)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 96

БРОЙ 27
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 5

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 97

Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас.......................... Доклад №………………

Доклад за измерване на дебелината на обшивката и покритието на палубата (едно, две или три напречни сечения)

ОБШИВКА НА УСИЛЕНА ПАЛУБА И НАЙ-ГОРЕН
БОРДОВ СТРИНГЕР

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ НОМЕР

Кон Добр.
стру доб.
деб.
кт.
деб. mm
mm

Деб.
на
подн.
Mm
(a)

Измерена
деб.
mm
(b)

И

S

Остатъчна
короз. добавка
mm

И

(b)-(a)

Бележки - вижте следващата страница

S

ПОЗИЦИЯ
НА
СТРИНГЕРА

Записват се само стрингерите на настилката на палубата извън линията на
отворите.
Горната зона на се състои от настилка на палубата, стрингерни планки и найгорен стрингер (включително заоблени планшири)
Трябва да се посочи точната позиция за измерването на шпангоута.
Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.
Останалата корозионна добавка трябва да се запише с резултата от
измерената дебелина минус дебелината на подновяването. Ако резултатът е
отрицателен, съответната конструкция трябва да бъде подновена, а в дясната
колона трябва да се посочи знакът "R". Ако резултатът е между 0 и 0.5 mm
(включвайки 0), съответната конструкция трябва да бъде допълнително
измерена, а в дясната колона трябва да се посочи маркировката "S".

2
3
4
5
6
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TM2-BC(CSR)(ii)

ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ НОМЕР

№ или
буква

Конст
рукт.
деб.
mm

Добр.
доб.
деб.
mm

Деб.
на
подн.
Mm
(a)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Стрингер
на кила
ОБЩО ЗА
ДЪНОТО

Подпис на оператора..................

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

Измере
на деб.
mm
(b)

И

S

Остатъчна
короз. добавка
mm

И

(b)-(a)

S

№ или
буква

Кон Добр. Деб.
стру
доб. на
кт.
деб. подн.
деб.
mm
Mm
mm
(a)

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

Този доклад трябва да се използва за записване на измерването на
дебелината на усилената настилка на палубата и напречните сечения (една,
две или три сечения по дължината на зоната на товара, състояща се от
структурните елементи (1), (2) и (3) като е показано на диаграмата на типичен
напречен разрез (приложение 3)).

1

Бележки към доклад TM2-BC(CSR)(i)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 98

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ НОМЕР

Измере
на деб.
mm
(b)

И

S

Остатъчна
короз. добавка
mm

И

(b)-(a)

S

БРОЙ 27

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 99

Доклад за измерване на дебелината на корпусната обшивка (едно, две или три напречни
сечения)

Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас.......................... Доклад №………………

КОРПУСНА ОБШИВКА

№ или
буква

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ НОМЕР

Кон Добр.
доб.
стру
деб.
кт.
mm
деб.
mm

Деб.
на
подн.
Mm
(a)

Измере
на деб.
mm
(b)

И

S

Остатъчна
короз. добавка
mm

1ви под
найгорния
бордов
стрингер

И

(b)-(a)

2ри
3ти

ти

ти

ти

ти

ти

ти

ти

ти

ти

ти

ти

ти

ти

ти

ти

ти

ти

Бележки - вижте следващата страница

S

TM3-BC(CSR)

ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ
НОМЕР

КОНСТРУКТИ
ВЕН
ЕЛЕМЕНТ

Елем
ент
№

Кон
стру
кт.
деб.
mm

Добр.
доб.
деб.
mm

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

Деб.
на
подн.
mm(a)

Подпис на оператора..................

Измере
на деб.
mm
(b)

И

S

Остатъчна
Елемент
короз. добавка №
mm

И

(b)-(a)

S

Зоната на дъното се състои от обшивка на кила, дъното и трюма.
Трябва да се посочи точната позиция за измерването на шпангоута.
Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.
Останалата корозионна добавка трябва да се запише с резултата от
измерената дебелина минус дебелината на подновяването. Ако резултатът е
отрицателен, съответната конструкция трябва да бъде подновена, а в дясната
колона трябва да се посочи знакът "R". Ако резултатът е между 0 и 0.5 mm
(включвайки 0), съответната конструкция трябва да бъде допълнително
измерена, а в дясната колона трябва да се посочи маркировката "S".

2
3
4
5
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Този доклад трябва да се използва за записване на измерването на
дебелината на напречните сечения на обшивката (една, две или три сечения
по дължината на товарната зона, състояща се от конструктивните елементи
(4), (5), (6) и (7), както е показано на диаграма на типично напречно сечение
(приложение 3)).

1

Бележки към доклад TM2-BC(CSR)(ii)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 100

БРОЙ 27
ДЪРЖАВЕН

Кон Добр. Деб.
стру доб. на
кт.
деб. подн.
деб. mm Mm
mm
(a)

ВЕСТНИК

ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ
ШПАНГОУТ НОМЕР

Измере
на деб.
mm
(b)

И

S

И

(b)-(a)

S

С Т Р. 5 7

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 101

Доклад за измерване на дебелината на надлъжните елементи (едно, две или три напречни сечения)

Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас.......................... Доклад №………………

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ НОМЕР

Остатъчна короз. Елемент
добавка mm
№

Кон
стру
кт.
деб.
mm

Добр.
доб.
деб.
mm

Деб.
на
подн.
Mm
(a)

Измере
на деб.
mm
(b)

И

S
Остатъчна короз.
добавка mm

И

(b)-(a)

Бележки - вижте следващата страница

S

Трябва да се посочи точната позиция за измерването на шпангоута.
Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.
Останалата корозионна добавка трябва да се запише с резултата от
измерената дебелина минус дебелината на подновяването. Ако резултатът е
отрицателен, съответната конструкция трябва да бъде подновена, а в дясната
колона трябва да се посочи знакът "R". Ако резултатът е между 0 и 0.5 mm
(включвайки 0), съответната конструкция трябва да бъде допълнително
измерена, а в дясната колона трябва да се посочи маркировката "S".
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TM4-BC(CSR)

КОНСТРУКТИВЕН
ЕЛЕМЕНТ

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

ЕЛЕМЕНТ

Подпис на оператора..................

Конструк
тивна
дебелин
а mm

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

Този доклад трябва да се използва за записване на измерването на
дебелината на надлъжните елементи в напречните сечения (една, две или три
сечения по дължината на товарната зона, състояща се от съответните
конструктивни елементи от (8) до (20), както е показано на диаграмата на
типично напречно сечение (приложение 3)).

1

Бележки към доклад TM3-BC(CSR)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 102

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН

Доброволно
добавена
дебелина
mm

ВЕСТНИК

Дебелина
на
подновява
не mm
(a)

И

БРОЙ 27

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 103

Доклад за измерване на дебелината на напречните конструктивни елементи в
танковете за воден баласт в двойното дъно, в хоперите и в крилата

Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас.......................... Доклад №………………

ОПИСАНИЕ НА ТАНКА:

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА

Измерена
дебелина mm

Остатъчна короз.
добавка mm

(b)

S

Бележки - вижте следващата страница

И

(b)-(a)

S

TM5-BC(CSR)

КОНСТРУКТИВЕН
КОМПОНЕНТ(ОБШИВКА/
УСИЛВАЩ ЕЛЕМЕНТ)

Подпис на оператора..................

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

Конструктив
на дебелина
mm

Насоките за зоните на измерване са посочени в диаграмите в допълнение 3.
Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.
Останалата корозионна добавка трябва да се запише с резултата от
измерената дебелина минус дебелината на подновяването. Ако резултатът е
отрицателен, съответната конструкция трябва да бъде подновена, а в дясната
колона трябва да се посочи знакът "R". Ако резултатът е между 0 и 0.5 mm
(включвайки 0), съответната конструкция трябва да бъде допълнително
измерена, а в дясната колона трябва да се посочи маркировката "S".

2
3
4
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Този доклад трябва да се използва за записване на измерването на
дебелината на напречните конструктивни елементи, включващо съответните
конструктивни елементи от (23) до (25), както е показано на диаграмата на
типично напречно сечение (приложение 3).

1

Бележки към доклад TM4-BC(CSR)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 104

БРОЙ 27
ДЪРЖАВЕН

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:

Доброволно
добавена
дебелина
mm

ВЕСТНИК

Дебелина
на
подновява
не mm
(a)

И

С Т Р. 5 9

MSC 101/24/Доб.2
Приложение, стр. 105

Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас.......................... Доклад №………………

Доклад за дебелината на напречните прегради на товарния трюм

ОПИСАНИЕ НА ТАНКА:

ШПАНГОУТ №:

Измерена
дебелина mm

Остатъчна короз.
добавка mm

(b)

S

И

(b)-(a)

S

Бележки - вижте следващата страница

Насоките за зоните на измерване са посочени в диаграмите в допълнение 3.
Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.
Останалата корозионна добавка трябва да се запише с резултата от
измерената дебелина минус дебелината на подновяването. Ако резултатът е
отрицателен, съответната конструкция трябва да бъде подновена, а в дясната
колона трябва да се посочи знакът "R". Ако резултатът е между 0 и 0.5 mm
(включвайки 0), съответната конструкция трябва да бъде допълнително
измерена, а в дясната колона трябва да се посочи маркировката "S".

2
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TM6-BC(CSR)

Описание

Подпис на оператора..................

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

Конс
трукт.
деб.
mm

Доброво
лно
добавена
дебелина
mm
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Тази форма на доклад трябва да се използва за записване на измерването на
дебелината на напречните прегради на товарния трюм.

1

Бележки към доклад TM5-BC(CSR)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 106

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН

Дебелина
на
подновя
ване
mm
(a)

Измерена
дебелина
mm

И

S

ВЕСТНИК

КОНСТРУКТИВЕН ЕЛЕМЕНТ:

(b)

И

БРОЙ 27

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 107

Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас.......................... Доклад №………………

Доклад за измерване на дебелината на различни конструктивни елементи

СКИЦА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:

Остатъчна короз.
добавка mm

(b)-(a)

S

Бележки - вижте следващата страница

НОМЕР
НА
ШПАНГОУТ

TM7-BC(CSR)

Конст
рукт.
деб.

mm

Добр.
доб.
деб.

mm

Дебелина
на
подновява
не

(a)
mm

Подпис на оператора..................
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Измерена
дебелина
mm

(b)

И

S

И

Насоките за зоните на измерване са посочени в допълнение 3.
Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.
Останалата корозионна добавка трябва да се запише с резултата от
измерената дебелина минус дебелината на подновяването. Ако резултатът е
отрицателен, съответната конструкция трябва да бъде подновена, а в дясната
колона трябва да се посочи знакът "R". Ако резултатът е между 0 и 0.5 mm
(включвайки 0), съответната конструкция трябва да бъде допълнително
измерена, а в дясната колона трябва да се посочи маркировката "S".

2
3
4

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

Този доклад трябва да се използва за записване на измерването на
дебелината на различни конструктивни елементи, включително конструктивни
елементи (28), (29) и (30), както е показано на диаграмата на типично напречно
сечение (приложение 3).

1

Бележки към доклад TM6-BC(CSR)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 108

БРОЙ 27
ДЪРЖАВЕН

ГОРНА ЧАСТ

Остатъчна Конст
рукт.
короз.
добавка mm деб.

S

mm

Добр.
доб.
деб.

(b)-(a)

mm

(a)
mm

ВЕСТНИК

СРЕДНА
ЧАСТ
Дебелина
Измерена
на
дебелина
подновяв
mm
ане

(b)

И

S

И

S

С Т Р. 6 1

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 109

Доклад за измерване на дебелината на шпангоутите на товарния трюм

Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас.......................... Доклад №………………

ТОВАРЕН ТРЮМ
№

Остатъчна Конс
трукт
короз.
добавка mm деб.

(b)-(a)

mm

Добр. Дебелина Измерена
доб. на
дебелина
деб. подновява
mm
не
(b)
ДОЛНА ЧАСТ

mm

(a)
mm

И

S

Бележки - вижте следващата страница

Остатъчна
короз.
добавка
mm
(b)-(a)

И

S

Останалата корозионна добавка трябва да се запише с резултата от
измерената дебелина минус дебелината на подновяването. Ако резултатът е
отрицателен, съответната конструкция трябва да бъде подновена, а в дясната
колона трябва да се посочи знакът "R". Ако резултатът е между 0 и 0.5 mm
(включвайки 0), съответната конструкция трябва да бъде допълнително
измерена, а в дясната колона трябва да се посочи маркировката "S".
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13
14
15
16

Доклад TM6-BC
Комингси на люковете
Палубен под между люковете
Капаци на люковете

28
29
30

Надлъжен набор на най-горния бордов
стрингер
Наклонена плоча на крилен танк
Надлъжен набор на наклонена плоча
на крилен танк
Надлъжен набор на дъното
Дънни греди
Надлъжен набор на трюма
Надлъжен набор на бордовата
обшивка, ако има такъв

10
11
12

Палубни греди

9

Доклад TM3-BC
Палубен надлъжен набор

8

17

Настилка на вътрешното
дъно
Надлъжен набор на
вътрешното дъно
Обшивка на хопер танк

34

Шпангоути и прегради на
трюма

Доклад TM7-BC

20 Надлъжен набор на хопер

19

18

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

Доклади TM2-BC(CSR)(i) и
TM2-BC(CSR)(ii)
1
Настилка на усилената
палуба
2
Стрингерна плоча
3
Най-горен бордов
стрингер
4
Бордова обшивка на
корпуса
5
Трюмна обшивка
6
Дънна обшивка на
корпуса
Доклад TM4-BC(CSR)
23
Под на танк в двойното дъно
24
Напречници на крилен танк
25
Напречници на хопер танк

Типично напречно сечение, показващо надлъжни и напречни елементи

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА – КОРАБИ ЗА НАСИПЕН ТОВАР
С ЕДИНИЧНА КОРПУСНА ОБШИВКА ПОСТРОЕНИ ПО ПРАВИЛАТА НА IACS ЗА
СТРОИТЕЛСТВО

Добавък 3

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 111

62

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

Местоположението и моделът на измерванията трябва да бъдат посочени на
скиците на трюмните шпангоути, показани по-долу.

на

4

стойност

Записаното единично измерване
множеството измервания.

3

средната

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

2

представлява

Шпангоути в товарния трюм, т.е. конструктивен елемент (34), както е показано
на диаграмата на типично напречно сечение в допълнение 3.

1

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

Бележки към доклад TM7-BC(CSR)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 110

С Т Р.
БРОЙ 27

14
15
16

13

12

29
30

28

Палубен под между люковете
Капаци на люковете

Доклад TM6-BC(CSR)
Комингси на люковете

Дънни греди
Надлъжен набор на трюма
Надлъжен набор на бордовата
обшивка, ако има такъв

Надлъжен набор на наклонена плоча
на крилен танк
Надлъжен набор на дъното

17

Настилка на вътрешното дъно

Надлъжен набор на хопер

Надлъжен набор на
вътрешното дъно
Обшивка на хопер танк

Доклад TM7-BC(CSR)
34 Шпангоути и прегради на трюма

20

19

18
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Типични зони от настилката на палубата по
линията на отворите на люкове между люковете
на товарни трюмове
Зона Е

Дебелината трябва да бъде отчетена във формуляр TM6BC(CSR)

BC(CSR)

Дебелината трябва да бъде отчетена във формуляр TM5-

ВЕСТНИК

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

25

23
24

7

Доклад TM4-BC(CSR)
Подове на танковете в
двойното дъно
Напречници на
крилните танкове
Напречници на хопер танк

Дънна обшивка на
корпуса
Плоча на кила

6

5

Доклад TM3BC(CSR)

Надлъжен набор на най-горния
бордов стрингер
Наклонена плоча на крилен танк

10

Най-горен бордов
стрингер
Бордова обшивка на
корпуса
Трюмна обшивка

3

11

Палубни греди

9

4

Палубен надлъжен набор

8

Доклади TM2-BC(CSR)(i) и
TM2-BC(CSR)(ii)
1
Настилка на усилената
палуба
2
Стрингерна плоча

ДЪРЖАВЕН

Товарен трюм, напречна преграда
Зона C

Дебелината трябва да се докладва във
формуляри TM3-BC(CSR), TM4- BC(CSR),
TM6-BC(CSR) и TM7-BC(CSR), според случая

Диаграмата може да се използва за онези кораби, при които типичните напречни
сечения не са съвместими.

Типични зони на напречно
сечение A, B и D

Зони за щателен преглед и дебелометрия
Площи, подлежащи на щателен преглед и дебелометрия - зони (A) до (E), както е
определено в приложение 1. Измерванията на дебелината трябва да се докладват във
формуляри TM3-BC(CSR), TM4-BC(CSR), TM5-BC(CSR), TM6-BC(CSR) и TM7-BC(CSR),
според случая.

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 113

Очертаване на напречно сечение

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 112

БРОЙ 27
С Т Р. 6 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Цел и принципи
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Това приложение е препоръчително.

характеристики на конструкцията като нива на напрежение върху
различни елементи на конструкцията, детайли на конструкцията и
степен на използване на високоякостна стомана;
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
танковете и състоянието на покритието, ако има такова, на танковете
и трюмовете.

местоположение на деформациите.

.2
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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, коментират и отбележат на скиците.
3.2.1.4 Освен това трябва да се използва и общата практика. Например, фиг. 2
показва типични места в корабите за насипни товари, за които опитът показва, че
могат да бъдат податливи на повреди в конструкцията. Също така трябва да се
разгледа справка 3, която съдържа каталог с типични повреди и предложени методи за
ремонт за различни конструктивни детайли на корабите за насипни товари.
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. На фиг. 3 е даден пример.
3.2.1.6 Прегледът на основните конструктивни чертежи, в допълнение към
използването на гореспоменатите фигури, трябва да включва проверка за типични
конструктивни детайли, където е имало напукване. Факторите, които допринасят за
увреждането, трябва да бъдат внимателно разгледани.

брой, обхват, местоположение и честота на пукнатините; и

.1

3.2.1.2 Опитът от типичните претърпени повреди, трябва да дава информация за:

ВЕСТНИК

*

.3

.2

.1

2.3
Аспекти, които трябва да се вземат предвид
2.3.1
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 трюмове,
танкове и зони:

Детайли на конструкцията

3.2.1

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 от същия клас
и/или сходни кораби, ако има такива. Освен това следва да се включи подбор на
конструктивните детайли от чертежите на конструкцията.

Методи:

3.2

ДЪРЖАВЕН

2.2
График
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.

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.
3.1.2
Техническите оценки, извършвани в рамките на процеса на планиране на
прегледите, по принцип следва да бъдат както е показано схематично на фиг. 1.
Подходът е основно оценка на риска във връзка със следните аспекти на база
знанията и опита, свързани с конструкцията и корозията.
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 умора.
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.

Техническа оценка

3

2.3.2
Техническите оценки на относителните рискове на податливост към увреждане
или влошаване на различни елементи и зони на конструкцията следва да се
преценяват и дават въз основа на признати принципи и практики, каквито могат да
бъдат намерени в препратка 3

MSC 101/24/Доб.2
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2.1
Цели
2.1.1
Техническите оценки, описани в настоящите насоки, имат за цел да
подпомогнат идентифицирането на критични зони на конструкцията, обозначаването
на съмнителни зони и съсредоточаването на вниманието върху елементи на
конструкцията или зони с елементи на конструкцията, които могат да бъдат особено
податливи на или да покажат следи от 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 танкове.
2.1.2
Критични структурни зони са местата, определени чрез изчисления, че е
необходимо да бъдат наблюдавани, или на базата на историята ( ако е налична) на
обслужване на кораба или на 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.

2

1
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. 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

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

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 114
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Корозия

употребата на танкове, трюмове и пространства;
състояние на покритието;
процедури за почистване;
предишни повреди от корозия;
използване на баласт и времето за това, за товарните трюмове;
риск от корозия в товарните трюмове и баластните танкове; и
позиция на баластните танкове в близост до танкове за нагрято течно
гориво

Места за щателни прегледи и измерване на дебелината
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IACS, Bulk Carriers: Guidelines for Surveys, Assessment and Repair of Hull
Structures, 2007.

3
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TSCF, Condition Evaluation and Maintenance of Tanker Structures, 1992.

2
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3.2.3.3 Определянето на танкове, трюмове и пространства за щателен преглед
първоначално следва да се основава на най-високия риск от корозия и винаги да
включва баластни

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).
3.2.3.2 Участъците, които подлежат на измерване на дебелината, обикновено следва
да бъдат определени в танкове, трюмове и пространства, където се счита, че рискът
от корозия е най-висок.

3.2.3

3.2.2.4 Различните танкове, трюмове и пространства трябва да бъдат изброени със
съответно назованите рискове от корозия.

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

1
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танкове. Принципът за подбор следва да бъде такъв, че обхватът да се увеличава с
възрастта или когато информацията е недостатъчна или ненадеждна.
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3.2.2.2 Справка 2 дава категорични примери, които могат да се използват за преценка
и описание на състоянието на покритието, като се използват типични изображения на
състоянията.
3.2.2.3 Като основа за оценка за кораби за насипни товари, трябва да се използва
справка 3, заедно с възрастта на кораба и съответната информация за очакваното
състояние на кораба, извлечена от информацията, събрана за изготвяне на
програмата за проучване.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

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

3.2.2

3.2.1.9 Избраните зони от конструкцията, идентифицирани по време на този процес,
трябва да бъдат записани и отбелязани върху чертежите на конструкциите, които
трябва да бъдат включени в програмата за проучване.

3.2.1.8 В това отношение изчисленията на напрежението на типични и важни
компоненти и детайли, в съответствие със съответните методи, могат да се окажат
полезни и трябва да бъдат взети предвид.

3.2.1.7 Използването на високоякостна стомана (HTS) е важен фактор. Детайлите,
показващи добър опит при обслужване, когато е била използвана обикновена, мека
стомана, може да са по-податливи на повреди, когато се използва HTS и свързаните с
нея по-високи напрежения. Има богат и като цяло добър опит с използването на HTS
за надлъжния набор в палубните и дънните конструкции. Опитът на други места,
където динамичните напрежения може да са по-високи, е по-малко благоприятен,
напр. при странични конструкции.

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 116

БРОЙ 27
С Т Р. 6 5

ВЕСТНИК

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

ДЪРЖАВЕН

Фиг. 2 – Типични места, податливи на повреди или корозия в конструкцията
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Три измервания по линията на
преградна шина
Три измервания по фланец

Пет-точков модел за всеки
панел между надлъжните
елементи

Модел на измерванията
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Обхват на
измерванията
Напречна ивица до 25
mm от заваръчната
връзка с вътрешното
дъно
Напречна ивица до
25 mm от заваръчната
връзка с наклонената
плоча
Напречна ивица на
приблизително средната
височина Напречна
ивица в част от
преградата в
непосредствена близост
до горната палуба или
под наклонената плоча
на горна опора (за
кораби, оборудвани с
горни опори)

Пет-точков модел при обшивка над 1m2

Петточков модел между усилващи
елементи с дължина над 1 m

Модел на измерванията

Напречни прегради в товарните трюмове

Обхват на
измерванията
Съмнителен лист
плюс четири съседни
листа
Вижте други таблици
за подробности
относно измерването
по отношение на
танковете и товарните
трюмове
Минимум три
надлъжни елемента
в съмнителните зони

ВЕСТНИК
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Напречни
прегради

Елемент от
конструкцията
Долна ъглова
конструкция

Дънен/бордов
надлъжен
набор на
корпуса

Елемент от
конструкцията
Корпусна обшивка
на дъното и борда

Корпусни конструкции

товари в рамките на товарната зона

Преглед за обновяване на кораби за насипни

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБХВАТА НА ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДЕБЕЛИНА В
ЗОНИ СЪС ЗНАЧИТЕЛНА КОРОЗИЯ НА КОРАБИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ
С ЕДИНИЧНА ОБШИВКА

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
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Фиг. 3 – Пример за типична повреда и ремонт (възпроизвежда се от препратка
3)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 120

БРОЙ 27
С Т Р. 6 7

Пет-точков модел при площ над 1m2

Обхват на
измерванията
Съмнителен
шпангоут и
съседните му
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Елемент от
конструкцията
Шпангоути по бордовете
на корпуса

Минимум три
надлъжни елемента в
съмнителните зони

Дънен/бордов надлъжен
набор на корпуса

Модел на измерванията
Във всеки край и в средата: петточков модел за преградната
шина и за фланеца
Пет-точков модел до 25 mm от
заварения накрайник към корпуса
и към долната наклонена плоча

Товарни трюмове

Съмнителни плочи

Усилени шпангоути

Пет-точков модел при обшивка над
1m2
Пет-точков модел при
алтернативни плочи над 1m2
Пет-точков модел при обшивка над
1m2
Три измервания по линията на
преградна шина и три измервания
по фланец

Пет-точков модел за всеки панел
между надлъжни елементи по-дълги
от 1m
Три измервания по линията на
преградна шина и три
измервания по фланец
Пет-точков модел при площ над 1m2

Модел на измерванията

ВЕСТНИК
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Съмнителни плочи

Пет-точков модел при преградна шина и
при фланец с дължини над 1 m

Пет-точков модел при обшивка над 1m2
Пет-точков модел при обшивка над 1m2
Пет-точков модел при преградна шина и
при фланец с дължини над 1 m
Пет-точков модел при обшивка над 1m2

Пет-точков модел при обшивка над 1m2
Пет-точков модел при обшивка над 1m2
Пет-точков модел при дължина над 1m

Пет-точков модел при обшивка над 1m2
Пет-точков модел при обшивка над 1m2
Пет-точков модел при дължина над 1m

Пет-точково измерване за всяка ивица,
т.е. край или борд на комингса

Пет-точково измерване за всяка ивица

Пет-точков модел във всеки край
и в средата
Пет-точков модел и на преградната шина
и на фланеца
Пет-точков модел за всяка позиция

Елемент от
Обхват на
конструкцията
измерванията
Настилка на вътрешното/ Съмнителни плочи
двойното дъно
плюс всички съседни
плочи
Надлъжен набор
Три надлъжни
на вътрешното/
елемента където се
двойното дъно
измерва настилката
Надлъжни носещи греди Съмнителни плочи
или флори
Долна третина на
Водонепроницаеми
танка
прегради/подове
горните 2/3 от танка

ДЪРЖАВЕН

Настилка на
горна палуба
Надлъжен
набор на
горна
палуба
Усилени
шпангоути/
напречни
елементи

Две представителни
амортисьорни напречни
прегради
i Долната 1/3 от преградата
ii Горните 2/3 от преградата
iii Усилващи елементи
Наклонена настилка в три
представителни
междуребрия
i Долната 1/3 от преградата
ii Горните 2/3 от танк
Надлъжни елементи,
съмнителни и съседни
Съмнителни плочи и съседни
(4)
Минимум три надлъжни
елемента където се измерва
настилката

Бордови и крайни первази,
на три места за всеки
Три надлъжни ивици,
странични стрингери
(2) и централен
стрингер (1)
Всеки борд и край на
комингса, една ивица от
долната 1/3, една ивица от
горните 2/3 от комингса
Водонепроницаеми
напречни прегради
i Долната 1/3 от преградата
ii Горните 2/3 от преградата
iii Усилващи елементи

Надлъжен елемент

Напречни елементи

Пет-точков модел между подпалубни
усилващи елементи с дължина над 1 m

Модел на измерванията

Конструкции в двойното дъно и хопера

MSC 101/24/Доб.2
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Крилни
танкове

Комингси на
люковете

Капаци на
люковете

Подпалубен
усилващ набор

Обхват на измерванията
Елемент от
конструкцията
Настилка на
Съмнителна настилка на
товарна палуба товарна палуба

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 122
Конструкция на палубата, включително настилка, главни товарни люкове,
люкови капаци, комингси и крилни танкове

С Т Р.
БРОЙ 27

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
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Това приложение е препоръчително.
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Фиг.1 - Кораби с долна опора

Фиг.1 - Кораби без долна опора

ВЕСТНИК

*

4
Когато дебелината се променя в хоризонталните нива, трябва да се измери
по-тънката плоча.
5
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.

Местоположения:
Средата, по ширина, на гофрираните ръбове и преградни шини, на около
средата от височината на гофрировката

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

фигура 2): Местоположения:
Средата, по ширина, на гофрираните ръбове на приблизително 200 mm
над линията на наклонените плочи;
Средата на ъгловите опори между гофрираните ръбове, ако са монтирани;
Средата на наклонените плочи;
Средата, по ширина, на шини на приблизително 200 mm над линията на
наклонените плочи.

Ниво b

Ниво c

Ниво a

Ниво c

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 125
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Ниво (b) Кораби с долна опора (вижте

1): Местоположения:
Средата, по ширина, на гофрираните ръбове на приблизително 200 mm
над линията на наклонените плочи;
Средата на ъгловите опори между гофрираните ръбове, ако са монтирани;
Средата на наклонените плочи;
Средата, по ширина, на шини на приблизително 200 mm над линията на
наклонените плочи.

Ниво (а) Кораби без долна опора (вижте фигура

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, преградна
шина, наклонена плоча и клинова опора 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 изтъняването 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 водонепроницаема 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
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМА ВЕРТИКАЛНА ПРЕГРАДА МЕЖДУ ТРЮМОВЕ № 1 И № 2*

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 124

БРОЙ 27
С Т Р. 6 9

Общи положения

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

2.1

шпангоутите на корпуса, включително техните горни и долни
накрайници, прилежащата обшивка на корпуса и напречните
вертикални прегради; и
зони, за които при предишни прегледи е установено, че са съмнителни.

Обхват на измерванията на дебелината

всички шпангоути на корпуса, включително техните горни и долни
накрайници, прилежащата обшивка на корпуса и напречните прегради;
и
зоните, за които при предишни прегледи е установено, че са съмнителни.

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx
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3.2 Измерването на дебелината може да бъде отменено, при условие че инспекторът е
удовлетворен от щателния преглед, че няма изтъняване на конструкцията и че
защитното покритие, когато е нанесено такова, остава ефективно.

3.1
Дебелометрията следва да се извършва в достатъчна степен, за да се
определят както общите, така и локалните нива на корозия в зоните, които сапредмет
на щателен преглед, както е описано в 2.1 и 2.2 по-горе. Минималното изискване за
извършване на дебелометрия е наличието на зони, за които при предишни прегледи е
установено, че са съмнителни. Когато се установи значителна корозия, обхватът на
дебелометрията следва да бъде увеличен с изискванията на приложение 10.

3

.2

.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

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 в
товарните трюмове на съществуващи кораби, трябва да се потвърдят
габаритите в присъствието на инспектор.

Обяснителна бележка:

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 шпангоути на корпуса и прилежащата корпусна
обшивка на товарния трюм.

.2

.1

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

MSC 101/24/Доб.2
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2.1.1
Следва да се извърши цялостен преглед на най-предния товарен трюм,
включително щателен преглед с достатъчен обхват, най-малко 25% от шпангоутите, 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

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

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

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 126

С Т Р.
БРОЙ 27

Фиксиращи устройства

2

p = затварящо налягане в N/mm, минимум 5 N/mm
a = отстояние в метри на фиксиращите устройства.

Материали и заваряване

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

Когато са монтирани стопери или фиксиращи устройства, за да отговарят на това
приложение, те трябва да бъдат произведени от материали, включително и
заваръчните електроди, отговарящи на изискванията на 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
Люков капак № 1 следва да бъде ефективно обезопасен 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.

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

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

Стопери

ВЕСТНИК
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където:

I = 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

4

Между капака и комингса и при заключващите стави трябва да се
поддържа затварящо налягане, достатъчно за осигуряване на
устойчивост на атмосферни влияния на фиксиращите устройства. За
затварящи налягания, надвишаващи 5 N/mm, площта на напречното
сечение трябва да бъде пропорционално увеличена. Уплътняващото
налягане трябва да бъде точно указано.

Прътите или болтовете трябва да имат нетен диаметър, не по-малък от
2
19 mm за люкове с площ над 5 m .

a = разстоянието между фиксиращите устройства да не бъде помалко от 2 m
e
f = (σY / 235)
σY = определената минимална горна граница на пластичност, в
N/mm2, на стоманата използвана в производството, да не
превишава 70% от максималната якост на опън
e = 0.75 за σY > 235
1.0 за σY ≤ 235.

където:

A = 1.4 a/f (cm2)

Панелните люкови капаци 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 люковия
капак, както и от твърдостта на ръбовете на капака между
фиксиращите устройства.
Нетното сечение на всяко фиксиращо устройство не трябва да бъде помалко от:

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.
Когато са монтирани кнехтове, трябва да бъдат вградени устойчиви
шайби или подложки.
Когато се използва хидравличен кнехт, трябва да се осигури
необходимия механизъм, за да се гарантира, че той остава механично
заключен в затворено положение в случай на повреда на
хидравличната система.

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 129
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.3

.2

.1

.7

.6

ЯКОСТ НА ФИКСИРАЩИТЕ УСТРОЙСТВА НА КАПАЦИТЕ НА
ТОВАРНИТЕ ЛЮКОВЕ НА КОРАБИТЕ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ С
ЕДИНИЧНА ОБШИВКА

Якостта на фиксиращите устройства трябва да отговаря на следните изисквания:

1

.5

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
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Приложение 6, стр. 128

БРОЙ 27
С Т Р. 7 1

Общи положения

Среща за прегледа

Наблюдение на процеса на измерване на дебелината на борда
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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.

ВЕСТНИК

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
Когато се правят измервания на дебелината във връзка с междинни или
подновяващи прегледи, се съставя докладен документ, посочващ къде и кога се е
състояла срещата и кой е присъствал (името на инспектора(ите), капитана на кораба
или подходящо квалифициран представител, назначен от капитана или дружеството,
представителя(ите) на собственика и представителя(ите) на фирмата(ите) за
измерване на дебелината.

.3
.4

.2

прекомерна и/или обширна корозия или каквито и да е
ямки/бразди;
структурни
дефекти
като
изкривявания,
счупвания
деформирани конструкции;
отделена и/или куха конструкция; и
корозия на заварките.

незабавно уведомяване на инспектора в случай на констатации като:

.2

4.2
Когато Кодексът позволява намаляване на обхвата на измерванията на
дебелината след специални съображения от страна на инспектора, тези специални
съображения следва да бъдат докладвани.

ДЪРЖАВЕН

.1

редовно докладване на измерванията на дебелината към участващия
инспектор; и

.1

Преглед и проверка

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 щателния преглед.

3.5
Когато измерванията на дебелината показват значителна корозия или загуби,
надвишаващи допустимото изтъняване, 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.

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

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

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

ПРОЦЕДУРНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕБЕЛОМЕТРИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15

Общи положения

Зони на бордови шпангоути и скоби на корпуса

25% разпръснати

70% от конструктивната дебелина за ямки или набраздяване на
покритието на бордов, хопер- и крилен танк, монтиран към бордовите
шпангоути в товарния трюм, на отстояние до 30 mm от бордовете.

.2
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75% от конструктивната дебелина, за ямки или набраздявания в
шините и по ръбовете на бордовите шпангоути на товарния трюм.

.1

3.5
Ако гъстотата на ямки е по-висок от 15% в дадена зона (вижте фиг. 2), следва
да се извършат измервания на дебелината, за да се определи степента на точкова
корозия. Тези 15% касаят надупчване или набраздяване само на едната страна на
плочата.
3.6
В случаите, когато ямките са видимо над 15%, тогава зона с диаметър 300 mm
или повече (а когато това е практически невъзможно върху фланеца на шпангоута или
борда на корпуса, обшивката на хопер танка или на крилния танк, монтирана към
бордовия шпангоут - еквивалентната правоъгълна зона), в най-надупчената част,
трябва да се почисти до метала и да се измери дебелината на петте най-дълбоки ямки
в почистената зона. Най-малката дебелина, измерена в която и да е от тези
вдлъбнатини, се приема като дебелината, която трябва да бъде записана.
3.7
Минималната допустима оставаща дебелина във всяка ямка или набраздяване е
равна на:

Фиг. 2 – Диаграми на интензитета на точкова корозия (от 5 до 25 %)

15% разпръснати

10% разпръснати

20% разпръснати

ВЕСТНИК
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3.2
Корозията, водеща до ямки, обикновено се развива под шуплите в покритието,
които трябва да бъдат отстранени преди проверка.

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

Точкова корозия и набраздяване

Фиг. 1 – Зони на бордови шпангоути и скоби на корпуса

Зони А и В се считат за най-критичните.

5% разпръснати

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

Оценка основаваща се на зона

3.3
Измерването на оставащата дебелина в ямките или набраздяванията 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 ямките и набраздяванията и да
изчисли оставащата дебелина.
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2.2

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

2

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 преградните шини и ръбове на бордовите шпангоути и скоби на
корпуса, за проверка на съответствието с Резолюция MSC.168(79).

1

ИЗМЕРВАНИЯ НА ДЕБЕЛИНАТА НА БОРДОВИЯ ШПАНГОУТ И СКОБИ НА КОРАБИ
ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ С ЕДИНИЧНА ОБШИВКА, КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ
НА ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.168(79)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 132

БРОЙ 27
С Т Р. 7 3

Методология за измерване на дебелината

Фиг. 3 - Типичен пет-точков модел за планка на шина

Шина

Фиг. 4 - Секции a) и b)
Доклад за измерване на дебелината на шпангоутите на товарния трюм
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Резолюция MSC.168(79) относно Стандартите и критериите за бордовите конструкции
на кораби за насипни товари с единична обшивка на корпуса.

Библиография

Вижте формуляр TM7-BC(ii), съдържащ се в допълнение 2 към приложение 8А.

5

ВЕСТНИК
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показание.

Бордова
обшивка

Лицева
плоча

4.6
Моделът за измерване на дебелината в зони А, В и D следва да бъде петточков. Вижте фиг. 3. Пет-точковият модел трябва да се приложи на нивото на шината
и в същата зона вертикално. Докладът за дебелометрия трябва да отразява средното

Обшивка на шините

ДЪРЖАВЕН

Измервания за зони A, B и D

4.5
При корабите за насипни товари се използват разнообразни методи на
изграждане на бордовите шпангоути на корпуса. Някои имат челни планки (Т секции)
на бордовите шпангоути на корпуса, други са с фланцови планки, а трети със
сферични планки. Използването на челни планки и фланцови профили се счита за
подходящо за целите на дебелометрията, тъй като се измерват преградната шина и
челната планка или преградната шина и фланцовата планка. Ако е използвана
сферична планка, шината на сферичната планка трябва да бъде измерена по
нормалния начин, а съпротивителния момент трябва да бъдат разгледан специално,
ако е необходимо.

4.8
Когато дължината или дълбочината на долната скоба не отговарят на
изискванията на приложение 1 към Резолюция MSC.168 (79), дебелометрията следва
да се извърши в сечения а) и b), за да се изчисли реалният съпротивителен момент,
изискван в параграф 3.4 от приложение 2 към Резолюция MSC.168(79) (вижте фигура
4). Вземат се най-малко две показания на фланеците/челните планки от всяка секция.
От всяка страна на шпангоутите в секция a) и секция b) (т.е. пред и зад тях) трябва да
се изведе поне по една стойност за прилежащата обшивка на корпуса.

Измервания на дебелината за сечение а) и b) (фланци и бордова обшивка на корпуса)

4.7
В зависимост от състоянието на шината в зона С тя може да бъде измерена
чрез три измервания по дължината на зона С и вземане на средната им стойност.
Средната стойност се сравнява с допустимата дебелина. Ако обшивката на шина има
обща корозия, тогава този модел трябва да се разшири до пет-точковия модел
упоменат по-горе.

Обшивка на шините

Дебелометрия в зона С
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4.4
Ако подновяването или другите мерки съгласно Резолюция MSC.168(79)
трябва да се прилагат за отделни шпангоути в трюма, тогава всички шпангоути в този
трюм трябва да бъдат подложени на дебелометрия.

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

конструктивните елементи не показват изтъняване спрямо конструктивната дебелина и
покритието е в състоянието „като ново“ (т.е. без разрушаване или ръжда)

4.2
Администрацията, може да обърне специално внимание на обхвата на
дебелометрията, ако

4.1
Броят на бордовите шпангоути, 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
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Приложение

Определения
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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 за товари 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, определени чрез изчисления, че е
необходимо да бъдат наблюдавани, 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.

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

ДОБРО - състояние с незначителни петна ръжда;

ВЕСТНИК

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
Пространства са помещенията, включително трюмове, резервоари,
кофердами и празни пространства, граничещи с товарните трюмове, палубите и
външния корпус.

1.2.2
Баластният танк е резервоар, който се използва за баласт със солена вода
или, където е приложимо, пространство, използвано за баласт с товар и баласт със
солена вода се приема за баластен танк, когато в него е открита значителна корозия.
За целите на прегледа танковете с двойна обшивка се разглеждат като отделни
танкове, дори ако са свързани с крилен танк или с хопер танк.

1.2.1
Кораб за насипни товари с двойна обшивка е кораб, който по принцип е с
единична палуба, крилни и хопер танкове в товарните пространства и е предназначен
основно за превоз на сухи товари в насипно състояние, включително корабите за
превоз на руда и комбинирани товари, в които всички товарни трюмове имат двойна
обшивка (независимо от широчината на крилното пространство).

1.2

1.2.5
Щателен преглед е преглед, при който детайлите на структурните компоненти
са в непосредствена визуална близост на инспектора, т.е. обикновено са на една ръка
разстояние.
1.2.6
Напречно сечение е сечение на корпуса, перпендикулярно на централната
линия на кораба, и включва всички надлъжни елементи като обшивка, надлъжен набор
и носещи греди на палубните бордовете, дъното, вътрешното дъно, бордовете на
хоперите, вътрешните бордове, вътрешните бордове на крилата и надлъжните
прегради. За кораби за насипни товари, построени с напречно рамкиране, напречното
сечение включва съседни рамки, чиито краища са свързани оформяйки напречни
сечения.
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.
1.2.8
Съмнителни зони са местата, показващи значителна корозия и/или считани от
инспектора за податливи на бързо увреждане.
1.2.9
Значителна корозия е такава степен на корозия, при която оценката на
модела на корозия показва a загуба над 75% от допустимото, но в приемливи граници.
За корабите, построени съгласно общите правила на IACS за строителство,
значителна корозия е такава степен на корозия, при която оценката на модела на
корозия показва измерена дебелина между tren + 0.5 mm и tren. Дебелината за
подновяване (tren) е минималната допустима дебелина в mm, под която може да се
извърши подновяване на конструктивни елементи.
1.2.10 Системата за предотвратяване на корозия обикновено се счита за напълно
твърдо защитно покритие. Твърдото защитно покритие обикновено трябва да бъде
епоксидно или еквивалентно покритие. Други материали за покритие които не са нито
меки, нито полутвърди, могат да се считат за приемливи като алтернативи, при
условие че са нанасят и поддържат в съответствие със спецификациите на
производителя
1.2.11 Състоянието на покритието се определя по следния начин:
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1.1.5
Прегледите следва да се извършват по време на прегледите, предвидени в
правило I/10 на Конвенцията, освен ако в настоящия Кодекс изрично не е предвидено
друго.

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 единични
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 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 гориво по протежение на
товарната зона и всички баластни танкове.

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.

1.1

КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА
КОРАБИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ С ДВОЙНА ОБШИВКА
1
Общи положения

Част B

КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ
ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА КОРАБИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ
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25% разпръснати

10% разпръснати

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

Ремонти
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1.3.1
Всякакви щети, свързани със загуби над допустимите граници (включително
деформиране, вдлъбнатини, отчупване или счупване), или обширни зони на
разрушаване 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).

1.3

Фиг. 3 Корозия в ниши

ВЕСТНИК

Фиг. 1 Диаграми на интензитета на точковата корозия

15% разпръснати

20% разпръснати

Фиг. 2 Корозия по ръбове

ДЪРЖАВЕН

5% разпръснати

1.2.21 Администрация означава администрацията или организацията, призната от
Администрацията.

1.2.20 Корозията в ниши обикновено е локална загуба на материал в съседство със
заваръчни фуги по протежение на допиращите се усилващи елементи и в челните
части или шевовете на усилващия елемент или плочата. Пример за корозия в ниши е
показан на фиг. 3.

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 139
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1.2.19 Корозия по ръбовете е състояние на локална корозия по свободните ръбове
на плочи, усилващи елементи, главните опорни елементи и около отворите. Пример за
корозия на ръбовете е показан на фиг. 2.

1.2.18 Точковата корозия е състояние на разпръснати корозивни петна/зони с
локални намаления на материала, които са по-големи от общата корозия в
заобикалящата област. Интензитетът на точковата корозия е представена на фиг.1.

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

1.2.16 Конвенция означава Международната конвенция за безопасност на човешкия
живот на море от 1974 г., както е изменена.

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.

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 138

С Т Р.
БРОЙ 27

палубната конструкция и палубния под;

конструкцията на дъното и дънния под;

конструкцията на вътрешното дъно и под на вътрешното дъно;

вътрешна бордова конструкция и вътрешна бордова обшивка;

водонепроницаеми или нефтонепроницаеми вертикални прегради;

люкови капаци и комингси; и

елементите в 3.3.10

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8
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Вижте параграф 4.2.4 от част 2 от Кодекса за признатите организации (RO Code), приет с
резолюция MSC.349(92).

Общи положения

Подновителен преглед
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2.1.7
Равностойното разчитане на междинния и подновителния преглед за целите
на прегледи и измервания на дебелина на пространства е недопустимо.

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 пространства се проверяват и
изпитват за годност под работно налягане, избрано от присъстващия инспектор, за да
се гарантира, че здравината и състоянието им са задоволителни.

2.1.4
Всички товарни трюмове, баластни танкове, включително двойното дъно и
танковете с двоен борд, 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 може да установява 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 задоволително състояние
и са годни по 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
Програмата за прегледи трябва да бъде разгледана като част от подготовката
за подновителен преглед, преди да бъде започнат. Измерването на дебелината
следва да не се извършва преди четвъртия годишен преглед.

2.1.1
Подновителният преглед може да започне с четвъртия годишен преглед и да
бъде осъществен през следващата година с оглед завършването му до датата на
петата годишна проверка Когато прегледът за подновяване е започнат преди
четвъртия годишен преглед, целият преглед трябва да бъде завършен изцяло в
рамките на 15 месеца, за да бъде приет като преглед за подновяване.

2.1

2

ВЕСТНИК

*

1.4.2
Това изисква поне двама инспектори да присъстват на борда по едно и също
време, за да извършат необходимия преглед. Въпреки че поотделно не са длъжни да
изпълняват всички аспекти на необходимия преглед, те трябва да се консултират
помежду си и да извършват съвместни цялостни и щателни прегледи, до степента,
необходима за определяне на състоянието на зоните на кораба, за които се прилага
този Кодекс. Обемът на тези прегледи трябва да бъде достатъчен, за да могат
инспекторите да съгласуват действията си по извършване на прегледи за
подновяване, ремонт и други препоръки или условия. Инспекторите съвместно
подписват доклада от прегледа или посочват своето съгласие по еквивалентен начин.

1.4.1
На кораби за насипни товари с дедуейт (dwt) от 20 000 тона и повече,
започвайки с преглед за подновяване № 3, при подновяващи и междинни прегледи на
корпуса, прегледът на корпусната конструкция и тръбопроводните системи, за които се
прилага този кодекс, се извършва от най-малко двама инспектори от дадена
администрация.

Инспектори*

измервания на дебелината;
изпитване на резервоари; и
ремонти, извършени във връзка с междинни и подновяващи прегледи
на корпуса, чийто обхват е съгласуван от двамата инспектори по
време на прегледите.

Измервания на дебелината на корабната конструкция и щателни
прегледи

.1
.2
.3

Следните проучвания могат да бъдат наблюдавани само от един инспектор:

При всеки вид преглед, т.е. подновяване, междинен, годишен или друг, със
съответстващия обхват, за конструкции в зони, където се изискват щателни прегледи,
измерванията на дебелината, когато се изисква по приложение 2, се извършват
едновременно с щателните прегледи.

1.5

1.4.3

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 141

ДЪРЖАВЕН

1.4

1.3.3
Когато повредата, установена върху конструкцията, посочена в параграф 1.3.1
по-горе, е изолирана и от локализиран характер, и не засяга структурната цялост на
кораба (като например малка дупка в шина на напречната палуба), инспекторът може
да даде съображение позволяващо подходящ временен ремонт за възстановяване на
водонепроницаемостта или устойчивостта на атмосферни влияния след оценка на
заобикалящата конструкция и да наложи свързано условие или препоръка с определен
срок, за извършване на постоянен ремонт, запазвайки валидността на съответното
задължително свидетелство.

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.

За места, където липсват подходящи съоръжения за ремонт, Администрацията може
да разреши на кораба да се придвижи директно до съоръжение за ремонт. Това може
да налага разтоварване на товара и/или ремонти в движение по време на планираното
пътуване.

бордовата конструкция и обшивка;

.1

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 140
Зоните, които трябва да бъдат разгледани, включват:
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Преглед на сух док

Защита на пространствата
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Люковите капаци и комингсите се преглеждат по следния начин:

Люкови капаци и комингси

Един

Няма

Два

10 г. < Възраст ≤ 15
г.

Половин, минимум
два

15 г. < Възраст

Подновителен
преглед № 4 и
последващи
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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.

ВЕСТНИК

2.4

защитени с покритие, нанесено в съответствие с изискванията на
производителя на покритието и проверявани ежегодно, за да се потвърди,
че покритието е все още в добро състояние; или като алтернатива,
.2 трябва да се измерва на годишни интервали.

.1

2.3.3
За кораби за насипни товари, построени съгласно Общите правила на IACS за
строителство (CSR), откритите зони на значителна корозия могат да бъдат:

5 г. < Възраст ≤ 10 г.

Възраст ≤ 5 г.

Подновителен
преглед № 3

Забележки:
1.
Тези изисквания се прилагат за танкове от интегрален (структурен) тип.
2.
Ако за преглед са приети избрани танкове, при всеки подновителен преглед
следва да се преглеждат различни танкове, на ротационен принцип.
3.
Краищните танкове (за всички видове употреба) следва да се проверяват
отвътре при всеки подновителен преглед.
4.
При подновителен преглед № 3 и следващите подновителни прегледи
следва да се включи един дълбок танк за течно гориво в товарната зона,
ако има такъв.
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.

Подновителен
преглед № 2

Подновителен
преглед № 1

ДЪРЖАВЕН

2.3.2
Когато в товарните трюмове е нанесено 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. Баластните танкове, с изключение
на танковете в двойното дъно, при които е открито твърдо защитно покритие в ЛОШО
състояние, както е определено в 1.2.11, което не е било подновено, или е нанесено
меко или полутвърдо покритие, или не е нанасяно твърдо защитно покритие от
момента на производството, се преглеждат веднъж годишно. Измерването на
дебелината трябва да се извършва според преценката на инспектора. Когато се открие
разрушаване на твърдото защитно покритие в танкове за воден баласт в двойното
дъно и то не е подновявано, или е нанесено меко или полутвърдо покритие, или не е
нанасяно твърдо защитно покритие от момента на производството, въпросните
танкове могат да се преглеждат ежегодно. Когато инспекторът счете за необходимо
или когато е налице значителна корозия, трябва да се извърши измерване на
дебелината.

2.3

Обхват на цялостните и щателните прегледи

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

2.5

2.4.4
Щателен преглед и измерване на дебелината на капака на люка и комингсната
обшивка и усилващите елементи се извършват, както е посочено в приложения 1 и 2.
За конструктивно одобрени капаци на люкове, за които конструктивно не предоставен
достъп до вътрешните им части, трябва да се извършат щателен преглед/измервания
на дебелината на достъпните части от конструкциите им.

2.4.2
Следва да се извърши проверка на задоволителната работа на всички
механично задействани люкови капаци, включително:
.1
при товарeне и обезопасеност в отворено положение
.2
точно прилягане и ефективност на уплътняването в затворено състояние;
и
.3
оперативно изпитване на хидравлични и захранващи компоненти,
проводници, вериги и задвижващи механизми.
2.4.3
Ефективността на механизмите за уплътняване на всички люкови капаци се
проверява чрез изпитване на маркучите или чрез еквивалентни методи.

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 143
2.4.1
Освен на всички люкови капаци и комингси се извършва задълбочена
проверка на елементите, изброени в 3.3.
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Забележка:
За долни части на товарните трюмове и баластните танкове се
считат частите под водолинията на лек баласт.

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
За кораби на 15 и повече години следва да се извършва проверка на
външната страна на дъното на кораба, когато корабът е на сух док. За кораби 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 на вода. Проверката
на кораба на водата следва да се извършва само когато условията са подходящи и е
налице подходящо оборудване и подходящо квалифициран персонал.
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 докато не приключи прегледа в сух док.
2.2.4
Цялостните и щателните прегледи и измерванията на дебелината на долните
части на товарните трюмове и баластните танкове следва да се извършват в
съответствие с приложимите изисквания за подновителни прегледи, освен ако вече не
са извършени.

2.2

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 142
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Обхват на изпитването на налягането в цистерните

Инспекторът може да разшири обхвата на изпитването на танковете, ако счете
това за необходимо.
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2.7.6
Изпитването на танкове в двойно дъно и други пространства, 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 танка

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

Преглед на откритите палуби, люковите капаци и комингсите

Следва да се извърши преглед на водонепроницаемите входове, доколкото е
възможно.

Преглед на корпуса
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3.3.2
Цялостен преглед на капаците и комингсите на товарните люкове 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 капаци в рамките
на предните 25% от дължината на кораба и най-малко един допълнителен набор,
следва да се преглеждат в отворено, затворено и работно състояние в пълна степен
във всяка посока при всеки годишен преглед, така че всички комплекти на кораба да
бъдат оценявани най-малко веднъж на всеки пет години, по отношение на:
.1
при натоварване и обезопасеност в отворено положение
.2
точно прилягане и ефективност на уплътняването в затворено състояние; и
.3
оперативно изпитване на хидравлични и захранващи компоненти,
проводници, вериги и задвижващи механизми.
Затварянето на капаците включва закрепването на всички периферни, затварящи
устройства или други обезопасяващи приспособления. Специално внимание следва да
се обърне на състоянието на люковите капаци в предните 25% от дължината на
кораба, където плавателните натоварвания обикновено са най-големи.

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

3.3

3.2.2

3.2

3.2.1
Следва да се направи оглед на обшивката на корпуса и на приспособленията
за затваряне докъдето е възможно.

Общи положения

3.1

Годишните прегледи се провеждат в рамките на три месеца преди или след
годишнината от първоначалния преглед или от последния подновителен преглед.
Годишният преглед се състои от проверка с цел да се гарантира, доколкото е
възможно, че корпусът откритите палуби, люковите капаци 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 таранната преграда и трюмовете на сухите помещения, които изцяло се
намират пред най-предния товарен трюм, както и на техните органи за управление.

ВЕСТНИК

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

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

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

2.8
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2.7.3
Границите на баластните танкове следва да се изпитват с напор на течност
към върха на въздухопроводите.

2.7.2

2.7.1
Всички граници на танковете за воден баласт, дълбоките танкове и товарните
трюмове, използвани за воден баласт по на дължината на зоната за товари, следва да
бъдат подложени на изпитване под налягане. При танкове за течно гориво под
налягане следва да се изпитват само представителни танкове.

2.7

2.6.1
Минималните изисквания за дебелометрия при подновителни прегледи са
дадени в приложение 2.
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 шпангоутни
шини във всички баластни танкове за вода. Измерването на дебелината трябва да се
извърши и за да се определят нивата на корозия на обшивката на напречната
вертикална преграда. Обхватът на дебелометрията може да бъде специално
разгледан, при условие че инспекторът е удовлетворен от щателния преглед, че няма
изтъняване на конструкцията, а твърдото защитно покритие, когато е нанесено такова,
продължава да бъде ефективно.
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 от 5.1. Тази разширена
дебелометрия следва да се извършва 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 извърши дебелометрия.
2.6.4
Инспекторът може допълнително да разшири обхвата на дебелометрията,
ако счете това за необходимо.
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 дебелометрията съгласно
приложение 2 може да бъде специално разгледан от Администрацията.
2.6.6
Следва да се изберат напречни сечения, при които се предполага, че ще
настъпи най-голямо изтъняване или се открива такова при измерванията на обшивката
на палубата
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хидравлична система,
блокировки; и

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

.10

.11

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

.2

когато инспекторът счете за необходимо , или когато е налице
значителна корозия, трябва да се извърши дебелометрия. Ако
резултатите от тази дебелометрия показват наличие на значителна
корозия, обхватът ѝ следва да бъде увеличен в съответствие с
приложение 10. Тази разширена дебелометрия следва да се
извършва 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 извърши
дебелометрия. За кораби за насипни товари, построени съгласно
Общите правила на IACS за строителство, годишното измерване на
дебелината може да бъде пропуснато, когато е нанесено защитно
покритие в съответствие с изискванията на производителя на
покритието и то се поддържа в ДОБРО състояние; и
следва да се прегледат всички тръбопроводи и отвори в товарните
трюмове, включително тръбопроводите зад борда.

.2

.3

цялостен преглед на всички товарни трюмове;
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.1

3.4.2
За корабите за насипни товари с двойна бордова обшивка, на възраст над 15
години, се извършва следното:

цялостен преглед на два избрани товарни трюма;

.1

3.4.1
За корабите за насипни товари с двойна бордова обшивка, на възраст от 10
до 15 години се извършва следното:

Преглед на товарните трюмове

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

3.3.10
3.4

Следва да се прегледат пламъкоуловителите на вентилационните отвори на
всички горивни резервоари.

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

.8
3.3.9

направляващи планки и лагери; и

.7

обезопасяващи

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

.1

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

3.3.7
Когато се счита за необходимо, ефективността на механизмите за
уплътняване се потвърждава чрез изпитване по метода на маркуча или с варовиков
прах, 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, включвайки и щателен преглед.

и

жици, вериги, обтегачи и барабани на лебедки;

.9
устройства

стопери;

.8

обезопасителни

направляващи релси и релсови колела;

.7

техните

товарни подложки/шини и ръбовете на бордовите планки;

и

.6

люковете

шини за закрепване
приспособления;

.5

ДЪРЖАВЕН

електрически

водачи;

.6

.5

.4

ключалки, лайсни и клинове;

.4
на

брезенти;

.3
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.3

.2

панели на капака, включително бордови планки, и усилващи елементи,
до които има достъп в отворено положение, чрез щателен преглед (за
корозия, пукнатини, деформация);
уплътнения по периметъра и затварящите механизми (състояние и
трайни деформации на уплътненията, гъвкавите уплътнения на кораби
за комбиниран превоз, жлебовете на уплътненията, притискащи шини,
дренажни канали и възвратни клапани);
захващащи устройства, задържащи шини, подложки (за изхабяване,
пасване и състояние на гумените компоненти);
Фиксатори за затворено положение на капаците (за изкривяване и
закрепване);
верижни или въжени макари;

.1

3.3.5
За всеки набор товарни люкови капаци 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
капаци или комингсите претърпяват съществени ремонти, якостта на обезопасяващите
приспособления следва да бъде повишена, така че да съответства на приложение 11.

3.3.3
Ако са налице признаци за затруднения при експлоатацията и затварянето на
люковите капаци, по преценка на инспектора следва да се изпитат допълнителни
набори освен тези, изисквани в 3.3.2.
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4.2.2.1 Трябва да се извърши цялостен преглед на всички товарни трюмове.

Общи положения

4.1
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4.1.2
Обхватът на прегледа зависи от възрастта на кораба, както е посочено в 4.2,
4.3 и 4.4.

Обхват на измерванията на дебелината на корабната конструкция
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4.2.3.1 Дебелометрията 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, според 4.2.2.2 и както е указано в 4.2.1.4.
4.2.3.2 Обхватът на дебелометрията може да бъде специално разгледан, при условие
че инспекторът е удовлетворен от щателния преглед че няма изтъняване на
конструкцията и че твърдите защитни покрития са в ДОБРО състояние.
4.2.3.3 Когато се установи значителна корозия, обхватът на дебелометрията следва
да бъде увеличен в съответствие с изискванията на приложение 10. Тази разширена
дебелометрия следва да се извършва 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 извърши дебелометрия. За кораби за насипни товари,
построени съгласно Общите правила на IACS за строителство, откритите зони на
значителна корозия трябва да бъдат:

4.2.3

4.2.2.2 Когато инспекторът счете за необходимо в резултат на цялостния преглед,
както е описано в 4.2.2.1, прегледът следва да бъде разширен така, че да включва
щателен преглед на всички зони от конструкцията на товарните трюмове, които са
избрани от инспектора.

ВЕСТНИК

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
тях.

Междинни прегледи

4

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 таранната преграда и трюмовете на сухите помещения, които изцяло се
намират 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, баластните и сухите
пространства, годишният преглед следва да включва преглед и изпитване, на случаен
принцип, на системите за откриване на проникване на вода и на техните аларми.

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

3.6

ДЪРЖАВЕН

Товарни трюмове

4.2.2

Преглед на баластните танкове

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

Баластни танкове

4.2.1

4.2.1.1 За танковете, използвани за воден баласт, следва да се извърши цялостен
преглед на представителните танкове, избрани от инспектора. Подборът следва да
включва танковете на носа и кърмата и редица други, като се взема 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.
4.2.1.2 Когато в танковете за воден баласт се открие ЛОШО състояние, корозия или
други дефекти или когато от момента на построяването не е нанасяно a твърдо
защитно покритие, прегледът следва да обхване и други баластни танкове от същия
тип.
4.2.1.3 За баластни танкове, различни от тези в двойното дъно, където се открива
твърдо защитно покритие в ЛОШО състояние и то не е подновено, или е нанесено
меко или полутвърдо покритие, или от времето на производството не е нанасяно
твърдо защитно покритие, въпросните танкове се преглеждат и се извършва
дебелометрия на едногодишни интервали, според необходимостта. Когато се открие
разрушаване на покритието в баластни танкове в двойното дъно, където е нанесено
меко или полутвърдо покритие, или не е нанасяно твърдо защитно покритие,
въпросните танкове се преглеждат на едногодишни интервали. Когато инспекторът
счете за необходимо , или когато е налице значителна корозия, трябва да се извърши
дебелометрия.
4.2.1.4 В допълнение към горните изисквания, съмнителните зони, идентифицирани
при предишни подновителни прегледи, следва да бъдат подложени на цялостен и
щателен преглед.

Кораби за насипни товари с двойна корпусна обшивка, на възраст от 5 до
10 години

4.2

4.1.3
Равностойното разчитане на междинния и подновителния преглед за целите
на прегледи и измервания на дебелина на пространства е недопустимо.
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Проверката на баластните танкове следва да се извършва, когато резултатите от
подновителния и междинния преглед са показали, че това е необходимо.
Когато
Администрацията счете за необходимо или когато е налице значителна корозия,
трябва да се извърши дебелометрия. Ако резултатите от тази дебелометрия показват
наличие на значителна корозия, обхватът ѝ следва да бъде увеличен в съответствие с
приложение 10. Тази разширена дебелометрия следва да се извършва 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 извърши дебелометрия. За
кораби за насипни товари, построени съгласно Общите правила на IACS за
строителство, годишното измерване на дебелината може да бъде пропуснато, когато е
нанесено защитно покритие в съответствие с изискванията на производителя на
покритието и то се поддържа в ДОБРО състояние.

3.5

.3
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когато инспекторът счете за необходимо , или когато е налице
значителна корозия, трябва да се извърши дебелометрия. Ако
резултатите от тази дебелометрия показват наличие на значителна
корозия, обхватът ѝ следва да бъде увеличен в съответствие с
приложение 10. Тази разширена дебелометрия следва да се
извършва 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 извърши
дебелометрия. За кораби за насипни товари, построени съгласно
Общите правила на IACS за строителство, годишното измерване на
дебелината може да бъде пропуснато, когато е нанесено защитно
покритие в съответствие с изискванията на производителя на
покритието и то се поддържа в ДОБРО състояние; и
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трябва да се измерва на годишни интервали.

.2

Кораби за насипни товари с двойна корпусна обшивка, на възраст от 10 до
15 години

.5

4.4
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основни структурни планове (чертежи с оразмеряване), включително
информация относно използването на високоякостни стомани;
план на трюмовете и цистерните;

.2
.3
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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 изискванията на 2.7 и приложения 1 и 2 съответно за щателен преглед,
дебелометрия и изпитване на танкове, както и да включва съответната информация,
включваща най-малко:

.7

ВЕСТНИК

Забележка: За долни части на товарните трюмове и баластните танкове се
считат частите под водолинията на лек баласт.

4.4.3
При прилагане на 4.4.1, прегледът на сух док трябва да бъде част от
междинния преглед. Цялостните и щателните прегледи и измерванията на дебелината
на долните части на товарните трюмове и водните баластни танкове следва да се
извършват в съответствие с приложимите изисквания за междинни прегледи, освен
ако вече не са извършени.

4.4.2
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 с
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 танковете за гориво и изпитване под налягане на
всички танкове, освен ако присъстващият инспектор не сметне това за необходимо.

.6

.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.

етап на прегледа и основна информация за кораба;
документация на борда, както е описано в 6.2 и 6.3;
основни структурни планове (чертежи с оразмеряване), включително
информация относно използването на високоякостни стомани;
съответните предишни доклади от прегледи и проверки от
Администрацията и от собственика;
информация относно използването на трюмовете и танковете на
кораба, обичайните товари и други съответни данни;
информация относно нивото на предотвратяване на корозията в новата
конструкция; и
информация относно съответното ниво на поддръжка по време на
експлоатация.

ДЪРЖАВЕН

Кораби за насипни товари с двойна корпусна обшивка, на възраст над 15
години

.1
.2
.3

5.1.2
При разработването на програмата за преглед следва да се съберат и проучат
следните документи с оглед на избора на танкове, трюмове, зони и структурни
елементи, които да 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 4Б, и да го предаде на Администрацията.

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 с
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 танковете за гориво и изпитване под налягане на
всички танкове, освен ако присъстващият инспектор не сметне това за необходимо.

4.3

Програма за преглед

5.1
5.1.1
Собственикът, в сътрудничество с Администрацията, следва да разработи
конкретна програма за преглед преди началото на която и да е част от подновителния
преглед, а за кораби за насипни товари с двойна обшивка на корпуса, на възраст над
10 години, на междинния преглед. 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.

Подготовка за преглед

5
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4.2.3.4 Когато в товарните трюмове е монтирано твърдо защитно покритие и то се
намира в ДОБРО състояние, обхватът на щателните прегледи и дебелометрията могат
да бъдат специално разгледани.

За съществуващи кораби за насипни товари, при които собствениците избират
да покрият или да прекроят товарните трюмове, както е посочено по-горе,
може да се вземе предвид обхвата на щателните прегледи и дебелометрията.
Преди нанасянето на покритие в товарните трюмове на съществуващи кораби,
трябва да се потвърдят габаритите в присъствието на инспектор.

Обяснителна бележка:

защитени с покритие, нанесено в съответствие с изискванията на
производителя на покритието и проверявани ежегодно, за да се
потвърди, че покритието е все още в добро състояние; или като
алтернатива,

.1
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списък на трюмовете и танковете с информация за употребата,
защитата и състоянието на покритието им;
условия за преглед (напр. информация относно почистването на
трюмовете и танковете, изпускането на газ, вентилацията,
осветлението и т.н.);
разпоредби и методи за достъп до структурите;
оборудване за прегледи;
определяне на трюмове и цистерни, както и на зони за щателен преглед
(вижте 2.5);
определяне на участъци за дебелометрия (вижте 2.6);
определяне на танкове за изпитване (вижте 2.7); и
претърпени щети от въпросния кораб

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

5.2.1

Подробности за начините за достъп следва да се предоставят във въпросника за
планиране на прегледа.
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Виж Ревизирани препоръки за влизане в затворени пространства на борда на кораби, приет от
Организацията с резолюция А.1050(27).

Оборудване за преглед

трайно скеле и проходи през конструкциите;
временно скеле и проходи през конструкциите;
превозни средства с хидравлично рамо като мобилните вишки,
асансьори и подвижни платформи;
преносими стълби;
лодки или салове; и/или
други еквивалентни средства.

Отнесете се към Указания относно средствата за достъп до конструкции с цел инспекция и
поддръжка на петролни танкери и кораби за насипни товари (MSC/Circ.686).

чрез оборудване за магнитни частици; и/или

.3
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*

чрез ултразвуково оборудване;

.2

5.4.2
Инспекторът може да изиска една или повече от следните процедури за
откриване на счупвания, ако счете това за необходимо:
.1
чрез радиографско оборудване;

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

5.4

.4
.5
.6

.1
.2
.3

5.3.2
За щателните прегледи, следва да се осигури едно или повече от следните
приемливи за инспектора средства за достъп:

ВЕСТНИК

*

5.2.6
При подготовката за прегледа и измервания на дебелината и за да се даде
възможност за задълбочено изследване, всички пространства трябва да бъдат
почистени, включително да се отстрани от повърхностите цялата свободно отделяща се

5.2.5
Достъпът до трюмовете, цистерните и пространствата следва да бъде
безопасен. Товарните трюмове, танкове и пространства не трябва да съдържат газ и
трябва да бъдат с подходяща вентилация. Преди влизане в танк, празно или затворено
пространство следва да се провери дали в атмосферата на танка 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 следва да не продължава.

5.2.3

Достъп до конструкции*

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

5.2.9
Инспекторът(ите) следва винаги да бъде придружен от поне , едно отговорно
лице, определено от собственика, което притежава опит в проверките на танкове и
затворени пространства.

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.

натрупана корозионна кора Помещенията трябва да бъдат достатъчно чисти и без
вода, наслоявания, мръсотия, остатъци от нефт и т.н., за да бъдат видими корозията,
деформациите, счупванията, повредите 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 до степента, необходима за определяне на границите на зоните, които ще
бъдат обновени.

MSC 101/24/Доб.2
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ДЪРЖАВЕН

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, на базата на препоръки разработени от
Организацията.*

Условия за преглед

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, с двойна обшивка
на корпуса, 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. Тези насоки не се използват за намаляване на изискванията на
приложения 1 и 2 и параграф 2.7, които във всички случаи трябва да се спазват като
минимум.

5.1.4
Администрацията уведомява собственика за максимално допустимите нива на
изтъняване конструкцията от корозия, приложими за кораба.

.9
.10
.11

.6
.7
.8

.5

.4
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чрез проникващ оцветител.
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трябва да се използват само тежки, надуваеми салове или лодки,
които имат задоволителна остатъчна плаваемост и стабилност, дори
ако една от камерите е разкъсана;
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 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 лодката или салът;
танкът, трюмът или помещението трябва да съдържат само чиста
баластна вода. Дори тънък слой от нефт върху водата е недопустим; и

Среща за планиране на прегледа
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5.7.1
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.
5.7.2
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).
5.7.3
5.6.3 Следва примерен списък на въпросите, които следва да бъдат разгледани
на срещата:

5.7

ВЕСТНИК

.5

.4

.3

.2

.1

5.6.4
Когато се използват салове или лодки за щателни прегледи следва да се
спазват следните условия:

достъп директно от палубата чрез вертикална стълба и малка
платформа, монтирана приблизително на 2 m под палубата
във всеки отсек; или
достъп до палубата от надлъжна постоянна платформа със
стълби до палубата във всеки край на танка. Платформата, по
цялата дължина на танка, трябва да бъде разположена на
нивото на или над максималното ниво на водата, необходимо
за достигане със сал до 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
палубния панел, измерено от средата на напречните
елементи на палубата до средата на дължината на танка.

Ако нито едно от горните условия не е изпълнено, следва да се осигурят скеле или други
еквивалентни средства за преглед на зоните под палубата.
5.6.7
Използването на салове или лодки съгласно 5.5.5 и 5.5.6 не изключва
използването на лодки или салове за придвижване в танкове по време на преглед.

.2

.1

когато покритието на конструкцията под палубата е в ДОБРО
състояние и няма доказателства за захабяване; или
ако във всеки отсек са осигурени постоянни средства за достъп, които
позволяват безопасно влизане и излизане. Това означава:

ДЪРЖАВЕН

5.6.3
Прегледите на танкове 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 прогнозата за метеорологичните
условия и реакцията на кораба при предвидими условия и при условие че очакваното
покачване на водата в танка не надвишава 0,25 m.

5.6.2
Следва да се установи система за комуникация между преглеждащите лица в
изследваните пространства 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.

5.6.1
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.

Прегледи в открито море или на котва

.2

.1
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5.6

Ако дихателен апарат и/или друго оборудване се използва като „Спасително
оборудване и такова за извънредни ситуации“, тогава то трябва да е подходящо за
конфигурацията на преглежданото пространство.

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

5.6.6

Спасително оборудване и такова за извънредни ситуации

5.5

в нито един момент нивото на водата не трябва да бъде в рамките на
1 m от най-дълбоката повърхност под палубата, така че екипът за
преглед да не е изолиран от директен път за евакуация към танка или
достъпа до трюма. Запълване до нива над напречния набор на
палубата се предвижда само ако е монтирана и отворена шахта за
достъп до палубата в проверяваното пространство, така че по всяко
време да е наличен път за евакуация за групата за преглед. Могат да
бъдат разгледани и други ефективни аварийни изходи към палубата.

5.6.5
Само салове или лодки могат да бъдат допускани за инспекция на
подпалубните зони с танкове или пространства, ако дълбочината на преградата е 1,5
m или по-малко.

.6

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 155

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

MSC 101/24/Доб.2
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С Т Р.
БРОЙ 27

извършване на дебелометрия;

вземане на представителни показания като цяло и когато се установи
неравномерна корозия/хлътване;

отбелязване на зоните със значителна корозия; и

комуникация между присъстващия инспектор, оператора-дебеломер
на компанията и линия представителя на собственика във връзка с
констатациите.

.6

.7

.8

.9

Общи положения

6.1
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доклади от структурните прегледи (приложение 6);
доклад за оценка на състоянието (приложение 7); и
дебелометрични доклади (приложение 8А/8Б).

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

6.2.1

Преглед на документацията на борда

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

6.4.2.1 За SCF, съхраняван на борда на кораба, инспекторът трябва да провери
информацията на борда на кораба. В случаите, когато се осъществи някакво голямо
събитие, включително, но не само, значителен ремонт и преобразуване или каквато и
да е модификация на корабните конструкции; инспекторът проверява също така дали
актуализираната информация се съхранява на борда на кораба. Ако актуализирането
на SCF на борда не е завършено по време на прегледа, инспекторът го отбелязва и
изисква
потвърждение
при
следващия
периодичен
преглед

6.4.2
За кораби за насипни товари, подлежащи на регламент II-1/3-10 на SOLAS, при
завършване на проучването инспекторът проверява дали е извършено актуализиране
на досието за конструкция на кораба (SCF) всеки път, когато е направена
модификация на документацията, включена в SCF.

6.4.1
Преди прегледа инспекторът следва да провери пълнотата на документацията
на борда и нейното съдържание като основа за прегледа.

6.4

6.3.3
За кораби за насипни товари с покрития на специални баластни танкове за
морска вода и пространства с двойна обшивка на борда, които отговарят на
стандартите PSPC (MSC.215(82)), Техническият файл за покритие (CTF) трябва да
бъде наличен на борда.

6.3.2
За кораби за насипни товари, които са предмет на правило II-1/3-10 на SOLAS,
досието за конструкция на кораба (SCF), ограничено до елементите, които трябва да
се задържат на борда, трябва да бъде налично на борда.

На борда следва да има на разположение следната допълнителна документация:
.1
програма за преглед, както се изисква съгласно 5.1, докато бъде
завършен подновителния или междинния преглед, според случая.
.2
основните конструктивни планове на товарните трюмове и баластните
танкове (за кораби за товари в насипно състояние, построени по
Общите правила на IACS за строителство, тези планове включват за
всеки конструктивен елемент както производствената, така и
дебелината при подновяването. Всяка дебелина за доброволно
добавяне също трябва да бъде ясно посочена в плановете. Планът на
средната част на кораба, предоставен на борда на кораба, включва
минимално допустимите характеристики на сечението на корпусната
греда за напречното сечение на трюма във всички товарни трюмове);
.3
история на предишни ремонти;
.4
история на товари и баласти;
.5
проверки от персонала на кораба по отношение на:
.1
влошаване на конструкцията като цяло;
.2
течове във вертикалните прегради и тръбопроводите; и
.3
състояние на системата за предотвратяване на корозия, ако
има такава. Указанията за докладване са дадени в
приложение 3; и
.6
всякаква
друга
информация,
която
би
спомогнала
за
идентифицирането на критичните и/или съмнителните зони на
конструкцията, изискващи проверка.

6.3.1

ВЕСТНИК

.1
.2
.3

Досие на доклада от прегледа

6.2

6.1.4
За кораби за насипни товари с покрития на специални баластни резервоари за
морска вода и пространства с двойна обшивка, които са обект на стандартите на PSPC
(MSC.215(82)), собственикът трябва да организира актуализирането на Техническия
файл за покритие (CTF) през целия живот на кораба, когато има дейност по
поддръжка, ремонт или е осъществено повторно покритие. Документираните
процедури за актуализиране на CTF се включват в системата за управление на
безопасността.

6.1.3
За кораби за насипни товари, подлежащи на правило II-1/3-10 на SOLAS,
собственикът организира актуализирането на досиетата за конструкция на кораба
(SCF) през целия живот на кораба, когато е извършена модификация на
документацията, включена в SCF. Документираните процедури за актуализиране на
SCF се включват в системата за управление на безопасността.

Документацията следва да се съхранява на борда за срока на експлоатация на
кораба.

Съпътстващи документи

6.3

6.2.2
Досието на доклада от прегледа следва да бъде достъпно в офисите на
собственика и Администрацията.

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 157

ДЪРЖАВЕН

6.1.2

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

6

.3
.4
.5

.2

разписание на плавателния съд (т.е. пътуване, маневри за скачване и
разкачване, паралелни периоди, товарни и баластни операции и т.н.);
мерки
и
механизми
за
дебелометрия
(т.е.
достъп,
почистване/премахване
на
корозионната
кора,
осветление,
вентилация, лична безопасност);
обхват на дебелометрия;
критерии за приемане (вижте списъка с минимални дебелини);
обхват на щателния преглед и измерването на дебелината, като се
вземат предвид състоянието на покритието и зони/зоните със
съмнение за значителна корозия;

.1

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 156

БРОЙ 27
С Т Р. 8 5

Общи положения

Приложение

7.3.1

Общите правила на за строителство означават общите правила на IACS за строителство на корабите за
насипни товари (CSR на IACS за корабите за насипни товари) или Общите правила на IACS за строителство на
корабите за насипни товари и петролните танкери (IACS CSR BC& OT).
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Цялото покритие на
палубата и
подпалубната
вътрешна
конструктивна линия на

Всички капаци и
комингси на люковете
на товарни трюмове
Напречно сечение на
обшивката на палубата
извън
линията
на
отворите на товарните
люкове

Най-малко две точки на всеки панел,
които се вземат или на всяка 1/4
дължина от края на панела, или в
представителни области на средна
стойност
на
корозията
Напречното сечение включва всички Фиг. 4
надлъжни елементи, като обшивка,
надлъжен набор и греди на палубата,
бордовете, дъното, вътрешното дъно,
бордове на хоперите, вътрешните
бордове
и
крилните
вътрешни
бордове
Включително планки и усилващи
Местоположенията
елементи
на точките са
дадени на фиг. 5
Две единични точки на всяка палубна
плоча (които се вземат или на всяка
1/4 дължина от края на плочата, или в
представителни области на средна
корозия) между бордовете на кораба и
комингсите на люка в съответното
напречно сечение
„Цялото
покритие
на
палубата“ Обхватът
на
означава да се вземат най-малко две площите е показан
точки на всяка плоча или на всяка 1/4 в допълнение 3 към
дължина от края на плочата, или в
приложение 8Б
представителни области на средна
корозия

ВЕСТНИК
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*

Този раздел се прилага само за кораби, построени съгласно Общите правила на IACS за
строителство* (CSR). За кораби, които не са построени съгласно CSR на IACS
изискванията за броя и местоположенията на

Брой и местоположения на измерванията

7.3

Измерванията на дебелината трябва да се извършват от квалифицирана компания,
освидетелствана от Администрацията, в съответствие с принципите, посочени в
приложение 5.

Освидетелстване на компанията, която ще измерва дебелината

Напречно сечение

Всички
панели
на
палуба, таван на танк,
дъно и стрингерите
"средно газене"

ДЪРЖАВЕН

7.2

7.1.1
Необходимите измервания на дебелината, ако не се извършват от
Администрацията, следва да бъдат наблюдавани от инспектор от Администрацията.
Инспекторът трябва да бъде на борда дотолкова, доколкото е необходимо, за да
контролира процеса.
7.1.2
Компанията, която ще измерва дебелината, следва да присъства на срещата
за планиране на прегледа, която ще се проведе преди започването на прегледа.
7.1.3
Измерванията на дебелината на структурите в зоните, в които са необходими
щателни прегледи, следва да се извършват едновременно с щателните прегледи.
7.1.4
Във всички случаи обхватът на измерванията на дебелината следва да бъде
такъв, че да бъде представителен относно действителното средно състояние.
7.1.5
Процедурните изисквания за измерванията на дебелината са посочени в
приложение 12

Процедури за измерване на дебелината

7.1

Таблица 1 – Тълкувания на изискванията за местоположенията и броя на
точките, които трябва да бъдат измерени за CSR за кораби за насипни товари (с
двойна обшивка на корпуса)
Точка
Тълкуване
Пояснителна
фигура
Избрани панели на „Избран“ означава поне една точка на
палубата, таван на една от трите плочи, която се избира
танк, дъното, двойното върху представителни области със
дъно и пояса средно средна корозия
газене

7.3.3.1 Таблица 1 предоставя обяснения и/или тълкувания за прилагането на тези
изисквания, посочени в CSR на IACS, които се отнасят както до систематични
измервания на дебелината, свързани с изчисляването на глобалната якост на гредата
на корпуса, така и до специфични измервания, свързани с щателни прегледи.
7.3.3.2 Фигури от 4 до 9 са предоставени за улесняване на обясненията и/или
тълкуванията, дадени в таблица 1, за да покажат типичните постройка при корабите за
насипни товари с двойна обшивка на корпуса.

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 159
измерванията трябва да съответстват на изискванията на класификационното
общество, признато от администрацията, в зависимост от възрастта на кораба и
съответните конструктивни елементи.
7.3.2
Брой на измерванията
Като се има предвид обхвата на дебелометрията според различните конструктивни
елементи на кораба и прегледите (подновителен, междинен и годишен), местата на
измерваните точки са дадени за най-важните елементи от конструкцията.
7.3.3
Местоположения на измерванията

86
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6.4.2.2 За SCF, съхраняван в наземен архив, инспекторът трябва да разгледа списъка
с информация, включена в този архив. В случаите, когато се осъществи някакво
голямо събитие, включително, но не само, значителен ремонт и преобразуване или
каквато и да е модификация на корабните конструкции, инспекторът проверява също
така дали актуализираната информация се съхранява в архива на сушата, като
проучва списъка с информация, включена в този архив, съхраняван на борда на
кораба. Освен това инспекторът потвърждава, че договорът за услуги с архивния
център е валиден. Ако актуализирането на приложението SCF на брега не е
завършено по време на прегледа, инспекторът го отбелязва и изисква потвърждение
при следващия периодичен преглед.
6.4.3
За кораби за насипни товари, предмет на правило II-1/3-10 на SOLAS, при
завършване на прегледа, инспекторът проверява дали всяко добавяне и/или
подновяване на материали, използвани при изграждането на корпусната конструкция,
е документирано в списъка с материали в досието за строителство на кораба .
6.4.4
За кораби за насипни товари с покрития на специалните баластни резервоари
за морска вода и пространства с двойна обшивка на борда, които са подчинени на
стандартите на PSPC (MSC.215(82)), при завършване на прегледа, инспекторът
проверява дали всички дейности по поддръжка, ремонт, или повторно нанасяне на
тези покрития са документирани в Техническия файл за покрития (CTF).

MSC 101/24/Доб.2
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Включва панелите на преградите,
подсилващи
елементи
и
греди,
включително вътрешна структура на
горните и долните ъглови конструкции,
когато са изградени. Две избрани
прегради: едната трябва да бъде
преградата между двата предни
товарни трюма, а втората може да
бъде избрана в други позиции

Областите на
измерванията
са
показани
в
допълнение 3 към
приложение 8Б

Местоположенията
на точките са
дадени на фиг. 8
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ВЕСТНИК
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Един от представителните танкове от
всеки тип (т.е. крилен, хопер или Местоположенията
бордов танк) се избира в предната на
точките
са
част
дадени на фиг. 6

преградни
и
усилващи
Напречни прегради в Включва
един крилен, хопер и системи
баластен
танк
в
Баластният танк се избира въз основа
двойното дъно
на историята на баластиране сред
тези, които са податливи на найтежките условия
Напречни прегради в
Включва панели на шини, лицеви
баластни танкове
листи,
усилващи
елементи
и
свързаните панели и надлъжни
елементи

Фиг. 4 Напречно сечение на кораб за насипни товари с двойна бордова обшивка

Забележка: Измерванията се извършват както на левия, така и от десния борд, на
избраното напречно сечение.

Кораб за насипни товари с
двойна обшивка

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 161

ДЪРЖАВЕН

Местоположенията
на
точките
са
дадени на фиг. 7

Областите на
измерванията
са
показани
в
допълнение 3 към
приложение 8Б

Местоположенията
на
точките
са
дадени на фиг. 7

Областите на
измерванията
са
показани
в
допълнение 3 към
приложение 8Б

Фиг. 4

Пояснителна
фигура
„Подпалубна конструкция“: при всеки Местоположенията
къс надлъжен трегер: три точки за на точките са
панел
на
шина(отпред/по дадени на фиг. 9
средата/отзад), една точка за лицев
панел, една точка за панел на шина и
една точка за лицев панел на
прилежаща напречна греда. Във всеки
край на напречните греди, една точка
за панел на шина и една точка за лицев
панел

Тълкуване

Една напречна преграда Това означава, че щателният преглед
във всеки товарен трюм и съответната дебелометрия се
извършват от едната страна на
преградата; страната се избира въз
основа на резултата от цялостния
преглед на двете страни. В случай на
съмнение инспекторът може да изиска
(евентуално
частичен)
щателен
преглед от другата страна

Шпангоут в танк с
двойна обшивка
Напречни прегради в
товарните трюмове

отворите за люкове
между люковете на
товарните трюмове

Точка

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 160

БРОЙ 27
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I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

ВЕСТНИК

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

Фиг. 5 Местоположения на измерванията на люковите капаци и комингсите

Едно измерване (две точки за плоча на шина и една точка за лицев лист) на
една на всеки три скоби и пръти на комингса, от двете страни и двата края.

3

едно измерване на плочите и фланеца на комингса от всяка страна.

.3

Измерванията на двата края на плочата на козирката на капака на люка,
плочата и фланеца на комингса.

измервания на съседни греди и усилващи елементи; и

.2

2

едно измерване на всяка плоча на капак на люк и на козирката му;

.1

Три сечения при L/4, L/2, 3L/4 от дължината на капака на люка, включително:

ДЪРЖАВЕН

1

Фиг. 6 Местоположения на измерванията на конструктивните елементи в
баластните танкове на кораби за насипни товари с двойна
обшивка на (крилни, хопер или бордови танкове)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 163
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Забележки:
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Приложение 6, стр. 162
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Сечение

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

Фиг. 8 Местоположения на измервания върху напречните прегради на крилните,
хопер и танковете в двойното дъно

Забележка: Измерванията се извършват във всеки вертикален участък съгласно изглед
A–A.
Две допълнителни измервания към вътрешната структура на танка в двойното
дъно се добавят в средата на участъка

Хопер
танк

ВЕСТНИК
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Фиг. 7 Места на измерване на напречните прегради на товарния трюм

Без опора

Танк в двойното дъно

Крилен
танк

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 165

ДЪРЖАВЕН

С опора

Забележка: Измерванията се извършват във всяка защрихована зона съгласно
изгледи A–A и B–B. Трябва да се добавят допълнителни измервания към
вътрешната структура на горните и долните ъглови конструкции, напр. две
точки в горните и две точки в долните опори, посочени в раздел A-A.

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 164
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Други конструкции

е доброволно добавена дебелина; дебелина, в mm,
доброволно добавена от собственика като допълнителна
граница за загуба от корозия в допълнение към tC;

Глава 13 от CSR на IACS за кораби за насипни товари или глава 13 от част 1 от CSR BC & OT на IACS

tren е дебелина на подновяване; минимално допустима дебелина, в
mm, под която се извършва подновяване на конструктивни
елементи;

tvol add

tas-built е конструктивната дебелина на елемента, в mm;

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

+ Раздел 5 от глава 3 от CSR на IACS за кораби за насипни товари или раздел 4 от глава 3 от част 1 от
CSR BC & OT на IACS

*

където:

tm ≥ 0.7 (tas-built - tvol add) (mm); и tm ≥ tren - 1 (mm),

8.2.2.1 За плочи с интензитет на надупчване по-малък от 20%, вижте фиг. 1,
измерената дебелина, tm, на всяко отделно измерване трябва да отговаря на помалкия от следните критерии:

8.2.2

ВЕСТНИК
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7.4.2
Инспекторът трябва да прегледа окончателните дебелометрични доклади и
да подпише заглавната страница.

7.4.1
Изготвя се дебелометричен доклад, който се предава на администрацията.
Докладът съдържа местоположението на измерванията, измерената дебелина, както и
съответната оригинална дебелина. Освен това, докладът трябва да посочва датата, на
която са извършени измерванията, вида на измервателното оборудване, имената на
персонала и тяхната квалификация и да бъде подписан от оператора.
Дебелометричният
доклад
трябва
да
следва
принципите,
посочени
в
препоръчителните
дебелометрични
процедури,
посочени
в
приложение
8А/приложение 8Б.

Докладване

Бордови конструкции

8.2.1.1 Ако интензитетът на надупчване в зона, където се изисква покритие, съгласно
Общите правила на IACS за строителство +, е по-висока от 15% (виж фиг. 1), трябва да
се извърши дебелометрия, за да се провери степента на точкова корозия. 15% касаят
надупчване или набраздяване само на едната страна на плочата.
8.2.1.2 В случаите, когато интензитетът на ямките надвишава 15%, както е
определено по-горе, зона с диаметър 300 mm или повече, в най-разрушената част на
плочата, трябва да бъде почистена до гол метал и дебелината се измерва в петте найдълбоки ями в рамките на почистената зона. Най-малката дебелина, измерена в която
и да е от тези вдлъбнатини, се приема като дебелината, която трябва да бъде
записана.
8.2.1.3 Минималната оставаща дебелина в ямки, набраздявания или други локални
зони трябва да бъде по-голяма от 70% от конструктивната дебелина на покритието на
бордов, хопер- и крилен танк, монтиран към шпангоутите на бордовете, на отстояние
до 30 mm от всеки борд, без да надвишава дебелината на подновяването (tren).

8.2.1

8.2
Критерии за приемане при точкова корозия на кораби, построени
съгласно Общите правила на IACS за строителство

ДЪРЖАВЕН

7.4

Общи положения

8.1
8.1.1
За кораби, построени съгласно Общите правила на IACS за строителство,
критериите за приемане трябва да бъдат в съответствие с Общите правила на IACS за
строителство*, както е приложимо и както е посочено в раздели 8.2, 8.3 и 8.4.
8.1.2
За кораби, които не са построени съгласно Общите правила на IACS за
строителство, критериите за приемане са в съответствие с изискванията на
класификационното общество в зависимост от възрастта на кораба и съответните
конструктивни елементи.

Критерии за приемане

8

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 167
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Фиг. 9 Местоположение на измервания върху подпалубната конструкция

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 166
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измерена дебелина, в mm, на един артикул, т.е. средна
дебелина на един артикул, като се използват различните
измервания, направени на същия този артикул по време на
периодичните експлоатационни прегледи на кораба.

tm

грубите или неравни ръбове могат да бъдат изрязани, при условие че
максималният размер на отвора не се увеличава с повече от 10% и
оставащата дебелина на новия ръб не трябва да бъде по-малка от tren
- 1 mm.

.2

Раздел 3 от глава 3 от CSR на IACS за кораби за насипни товари или раздел 3 от глава 3 от част 1
от CSR BC&OT на IACS .
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Принципите за докладване на прегледите са посочени в приложение 6.

Докладване

Глава 13 от CSR на IACS за кораби за насипни товари или глава 13 от част 1 от CSR BC BC&OT на
IACS.
I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

*

9.2.3
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
(изпълнителен обобщен доклад за корпуса) трябва да бъде одобрен от
Администрацията

9.2.2
Когато прегледът е разделен между различни станции за прегледи, следва да
се изготвя доклад за всяка част от прегледа. Преди да се продължи или завърши
прегледа, 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.

9.2.1

9.2

9.1.2
Анализът на данните се извършва и одобрява от Администрацията, а
заключенията от анализа са част от доклада за оценка на състоянието (изпълнителен
обобщен доклад за корпус).

9.1.1.2 Крайният резултат от оценката на надлъжната якост на кораба, изискван в
параграф 9.1.1.1, след работа по подновяване или укрепване на конструктивните
елементи, ако е извършена в резултат на първоначална оценка, се докладва като част
от доклада за оценка на състоянието (изпълнителен обобщен доклад за корпуса).

9.1.1.1 За кораби за насипни товари, построени съгласно Общите правила на IACS за
строителство, надлъжната якост на кораба се оценява чрез използване на дебелината
на конструктивните елементи, измерена, подновена и подсилена, според случая, по
време на прегледите за подновяване, извършени след навършване на 15-годишна
възраст на кораба (или по време на подновителен преглед № 3, ако това е извършено
преди корабът да навърши 15 години) в съответствие с критериите за надлъжна якост
на корпусния надлъжник при кораби за насипни товари, посочени в Общите правила на
IACS за строителство.

ВЕСТНИК

+ Глава 13 от CSR на IACS за кораби за насипни товари или глава 13 от част 1 от CSR BC BC&OT на IACS.

*

tm ≥ tren - 0.5 (mm) и tm ≥ 6 mm.

tm ≥ 0.75 (tas-built - tvol add) (mm);

8.4.1
Когато широчината на браздата е максимум 15% от височината на шината, но
не повече от 30 mm, вижте фиг. 3, измерената дебелина, tm, в набраздената зона
трябва да отговаря на по-малкия от следните критерии:

8.4
Критерии за приемане при корозия в нишите на кораби, построени
съгласно Общите правила на IACS за строителство

максималният обхват на намалената дебелина на плочата от ръба на
отвора, под минимума, не трябва да бъде повече от 20 % от наймалкия размер на отвора и не трябва да надвишава 100 mm; и

Оценка на доклада от прегледа

Докладване и оценка на прегледа

9.1.1
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.

9.1

9

8.4.2
Конструктивните елементи с набраздени, по-големи от тези в параграф 8.4.1
по-горе, трябва да бъдат оценени въз основа на критериите за обща корозия, както са
определени в Общите правила на IACS за строителство *, според случая, като се
използва средната измерена дебелина на обшивката/усилващия елемент.

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 169

ДЪРЖАВЕН

.1

8.3.3
Ръбовете на плочите при отворите на шахти, отвори за осветление и т.н. могат
да бъдат под минималната дебелина, дадена в Общите правила на IACS за
строителство +, според случая, при условие че:

8.3.2
Средната измерена дебелина по широчината или височината на усилващия
елемент не трябва да бъде по-малка от дефинираната в Общите правила на IACS за
строителство +, според случая.

tm ≥ 0.7 (tas-built - tvol add) (mm); и tm ≥ tren - 1 (mm).

8.3.1
При условие, че общата височина на корозията на ръба на фланец или шина в
случай на усилващи плоски пръти е по-малка от 25%, виж фиг. 2 по-, на ширината на
усилващия фланец или височината на шината, според случая, измерената дебелина,
tm, трябва да отговаря на по-малкия от следните критерии:

8.3
Критерии за приемане при корозия по ръбовете за кораби, построени
съгласно Общите правила на IACS за строителство

8.2.2.2 Средната дебелина на всяко напречно сечение на покритието не трябва да
бъде по-малка от критериите за подновяване при обща корозия, дадени в Общите
правила на IACS за строителство +, според случая.

е обща добавка за корозия, в mm, определена в CSR на IACS *, и

tC
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БРОЙ 27

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЩАТЕЛЕН ПРЕГЛЕД ПРИ ПОДНОВИТЕЛНИ ПРЕГЛЕДИ НА КОРАБИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ С ДВОЙНА
БОРДОВА ОБШИВКА
Допълнение 1 – Минимални изисквания за щателен преглед при подновителни прегледи на кораби за насипни товари с
двойна обшивка, с изключение на кораби за руда
5 г. < Възраст ≤ 10 г.
10 г. < Възраст ≤ 15 г.
Възраст над 15г.
Подновителен преглед №
Подновителен преглед
Подновителен преглед
2
№3
№ 4 и последващи
(А) Всички напречни шини с
(А) Една напречна шина с
(А) Всички напречни шини с
прилежащата обшивка и
прилежащата обшивка и
прилежащата обшивка и надлъжен
надлъжен набор, според случая,
надлъжен набор според случая
набор, според случая, във всеки танк за
във всеки танк за воден баласт.
във всеки танк за воден баласт.
воден баласт.
(A) Предни и задни напречни
(A) Всички
напречни
прегради,
(A) Всички напречни прегради,
прегради, включително система за
включително усилващите елементи във
включително усилващите
усилване в напречен участък,
всеки танк за воден баласт.
елементи във всеки танк за
включващ крилни, хопер танкове и
воден баласт.
(B) 25% от обикновените шпангоути за
баластни танкове с двойна обшивка
системи напречен набор или 25% от
(B) Всички обикновени шпангоути
на единия борд на кораба (т.е. левия
надлъжния набор за системи надлъжен
за напречен набор системи или
или десен борд).
набор на корпусната и вътрешната
целия надлъжен набор за
обшивка в предните, средните и задните надлъжен набор системи на
(B) 25% от обикновените шпангоути
корпусната и вътрешната обшивка
за системи напречен набор или 25%
части във всички танкове с двойна
в предните, средните и задните
от надлъжния набор за системи
обшивка.
части във всички танкове с двойна
надлъжен набор на корпусната и
(C) Всички напречни прегради на
обшивка.
вътрешната обшивка в предните,
товарния трюм включително вътрешна
Зони (C)–(E) спрямо подновителен
средните и задните части в найструктура на горните и долните ъглови
преглед №3
предните танкове с двойна обшивка.
конструкции, където са изградени.
(C) Една напречна преграда във
(D) Всички капаци и комингси на
люковете на товарни трюмове (плочи
всеки товарен трюм, включително
и усилващи елементи).
вътрешна конструкция тип горна и
(E) Целият под - на палубата и
долна опора, където е изградена.
вътрешната линия на подпалубната
конструкция от отворите за люковете,
между всички люкове на товарните
трюмове.

Възраст ≤ 5 г.
Подновителен
преглед № 1
(А) Една напречна шина с
прилежащата обшивка и
надлъжни елементи в два
представителни водни
баластни танка от всеки
тип. Това включва найпредните крилни и
танковете с двойна
обшивка за воден баласт
на двата борда.
(C) Две избрани напречни
прегради за товарен
трюм, включително
вътрешна структура на
горни и долни ъглови
структури, където са
изградени.
(D) Всички капаци и
комингси на люковете
на товарни трюмове
(плочи и усилващи
елементи).
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Възраст ≤ 5 г.
Подновителен преглед №
1

5 г. < Възраст ≤ 10 г.
Подновителен
преглед № 2
(D) Всички капаци и
комингси на люковете на
товарни трюмове (плочи и
усилващи елементи).
(E) Целият под - на палубата и
вътрешната линия на
подпалубната конструкция от
отворите за люковете, между
всички люкове на товарните
трюмове.

10 г. < Възраст ≤ 15 г.
Подновителен
преглед № 3

Възраст над 15г.
Подновителен преглед № 4 и
последващи

(A), (B), (C), (D) и (E) са зони, които трябва да бъдат подложени на щателен преглед и измервания на дебелината (вижте скиците в
допълнение 3 към приложение 8A/приложение 8B).
(A)
Усилен шпангоут или водонепроницаема напречна преграда в крилен, хопер танк и баластни танкове с двойна обшивка. В
носовите и кърмовите танкове усилен шпангоут означава плътен пръстен от усилена шпангоутна конструкция, включващ
съседните конструктивни елементи.
(B)
Шпангоут в танк с двойна обшивка.
(C)
Панели на напречните прегради на товарния трюм, усилващи елементи и греди.
(D)
Капаци и комингси на люковете на товарния трюм. За конструктивно одобрени капаци на люкове, за които конструктивно не
предоставен достъп до вътрешните им части, трябва да се извършат щателен преглед/измервания на дебелината на достъпните
части от конструкциите им.
(E)
Настилка на палубата и вътрешната линия на подпалубната конструкция на отворите за люкове, между люковете на товарните
трюмове.
Бележка: Щателният преглед на напречните вертикални прегради се извършва на четири нива:
Ниво a) Непосредствено над вътрешното дъно и непосредствено над линията на ъгловите съединения (ако има такива) и
скосените елементи за кораби без долна опора
Ниво (b) Непосредствено над и под носещата планка на долната опора (за корабите, оборудвани с долни опори) и
непосредствено над линията на скосените плочи.
Ниво (c) Около средата на височината на вертикалната преграда.
Ниво (d) Непосредствено под пода на горната палуба и непосредствено до крилния танк, и непосредствено под носещата планка
на горната опора за кораби, оборудвани с горни опори, или непосредствено под крилните танкове.
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(D) Всички капаци и комингси на
люковете на товарни трюмове
(плочи и усилващи елементи).

(D) Всички капаци и комингси на
люковете на товарни трюмове
(плочи и усилващи елементи).
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(E) Цялата настилка на палубата и (E) Цялата настилка на палубата
и вътрешната линия на
вътрешната линия на
подпалубната конструкция от
подпалубната конструкция от
отвори за люковете, между всички отвори за люковете, между всички
люкове на товарните трюмове.
люкове на товарните трюмове.
(A) , (C), (D) и (E) са зони, които трябва да бъдат подложени на щателен преглед и
измервания на дебелината (вижте скиците в допълнение 3 към приложение
8A/приложение 8B).
(A) Усилен шпангоут или водонепроницаема напречна преграда в крилни баластни
танкове и празни пространства. В носовите и кърмовите танкове усилен
шпангоут означава плътен пръстен от усилена шпангоутна конструкция,
включващ съседните конструктивни елементи.
(C)
Панели на напречните прегради на товарния трюм, усилващи елементи и греди.

вътрешните конструкции на
горна
и долна опора, където са
построени.
(D) Всички капаци и
комингси на люковете на
товарни трюмове (плочи и
усилващи елементи).

Капаци и комингси на люковете на товарния трюм. За конструктивно одобрени
капаци на люкове, за които конструктивно не предоставен достъп до
вътрешните им части, трябва да се извършат щателен преглед/измервания на
дебелината на достъпните части от конструкциите им.
Настилка на палубата и вътрешната линия на подпалубната конструкция на
отворите за люкове, между люковете на товарните трюмове.
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Ниво (d) Непосредствено под пода на горната палуба и непосредствено до
крилния танк, и непосредствено под носещата планка на горната
опора за кораби, оборудвани с горни опори, или непосредствено
под крилните танкове.

Ниво (c) Около средата на височината на вертикалната преграда.

Ниво (b) Непосредствено над и под носещата планка на долната опора (за
корабите, оборудвани с долни опори) и непосредствено над
линията на скосените плочи.

Ниво (a) Непосредствено над вътрешното дъно и непосредствено над линията
на ъгловите съединения (ако има такива) и скосените елементи
за кораби без долна опора

Бележка: Щателният преглед на напречните вертикални прегради се извършва на
четири нива:

(E)

(D)
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включително

(C) Една напречна преграда

във всеки товарен трюм,
включително
вътрешните конструкции на горна
и
долна опора, където са построени опора, където са построени

напречни прегради

(А) Един плътен пръстен от
усилена шпангоутова
конструкция, включително
прилежащите конструктивни
елементи, в всяко празно крилно
пространство.
(A) Допълнителни пръстени от
усилена шпангоутова
конструкция в празни
пространства, както се счете за
необходимо от Администрацията
или организацията, призната от
Администрацията.
(C) Всички напречни прегради на
товарния трюм,
на товарния трюм, включително
вътрешните
конструкции на горна и долна

(C) Две избрани

(А) Една долна част на напречна
преграда – включваща система
от греди и съседни конструктивни
елементи – в всеки останал
баластен танк.

(A) Цели предна и задна
напречни прегради –
включително гредова система и
съседни конструктивни елементи
– в крилен баластен танк.

Допълнение 2
Минимални изисквания за щателен преглед при подновителни прегледи на
кораби за превоз на руда
Възраст< 5 г.
5 г. ≤ Възраст ≤ 10 г.
Възраст > 10 г.
Подновителен преглед № 1
Подновителен преглед № 2 Подновителен преглед № 3
и последващи
(А) Всички плътни пръстени от
(А) Всички плътни пръстени от
(А) Един плътен пръстен от
усилена шпангоутова
усилена шпангоутова
усилена шпангоутова
конструкция, включително
конструкция, включително
конструкция, включително
прилежащите конструктивни
прилежащите конструктивни
прилежащите конструктивни
елементи, във всеки танк за
елементи, в крилен танк за
елементи, в крилен танк за
баласт.
баласт.
баласт.
(A) Всички напречни прегради,
(A) Един напречен елемент на
(А) Една долна част на
целите – включително гредовата
палуба, включваща съседни
напречна преграда –
система и съседните
конструктивни елементи на
включваща система от греди и
конструктивни елементи – във
палубата във всеки останал
съседни конструктивни
всеки баластен танк.
баластен танк.
елементи – в баластен танк.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕБЕЛОМЕТРИЯ ПРИ ПОДНОВИТЕЛНИ ПРЕГЛЕДИ НА КОРАБИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ С ДВОЙНА
БОРДОВА ОБШИВКА
Възраст ≤ 5 г.
Подновителен преглед № 1
1 Съмнителни зони

5 г. < Възраст ≤ 10 г.
Подновителен
преглед № 2
Съмнителни зони
По дължината на зоната на
товара: две напречни
сечения на палубния под
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 допълнения
1 или 2 от приложение 1,
както е приложимо
Стрингерите в пояса на
средното газене разглеждани
в двете напречни сечения,
разглеждани по точка 2 погоре
Избрани стрингери на средно
газене извън дължината на
зоната на товара

1
2

3

4

5

10 г. < Възраст ≤ 15 г.
Подновителен преглед № 3
1
2

3

4

Съмнителни зони
По дължината на зоната 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 Всички стрингери на средно
газене по дължината на зоната
на товара
Измервания, за обща оценка и
записване на модела на корозия,
на тези конструктивни елементи,
които са предмет на щателен
преглед съгласно допълнения 1
или 2 от приложение 1, както е
приложимо
Избрани стрингери на средно
газене извън дължината на зоната
на товара

Възраст над 15г.
Подновителен преглед № 4
и последващи
1 Съмнителни зони
2 По дължината на зоната 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 дънна плоча
3 Точка 3, посочена в
Подновителен преглед № 3
4 Всички стрингери на средно
газене по цялата дължина

Подпис
Дата на инспекцията

Деформ Състоя
ации
ние на
покрити
ето
ТАНК/ТРЮМ №…………
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Име
Инспектиран от

Палуба
Дъно
Борд
Бордов шпангоут
Надлъжни прегради
Напречни прегради
Ремонти поради:
Извършена дебелометрия (дати):
Общи резултати:
Просрочени прегледи:
Изключителни условия на класа:
Коментари:

Пукнат Корозия
ини

Клас
стомана
ТАНК/ТРЮМ

Име на кораба:
МMO номер :
Пристанище на регистрация:
Собственик:

Състояние на конструкцията

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕРКАТА ОТ
СОБСТВЕНИКА

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Надуп Изменение/
чване
ремонт
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Друго
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ПРОГРАМА ЗА ПРЕГЛЕД

ПРИЛОЖЕНИЕ 4А

Обхват

1.1

Документация

Подреждане на товарните трюмове, танкове и пространства

Списък на товарните трюмове, танкове и пространства с информация за
тяхната употреба, размера на покритията и система за предотвратяване
на корозията

Разпоредби и методи за достъп до конструкциите

Списък на оборудването за прегледа

Цялостен преглед

7.1

Щателен преглед

Определянето на танковете за изпитването на танкове

Идентификация на зоните и участъците за измерване на дебелината

Минимална дебелина на корпусните конструкции

Посочени в следната таблица(и):

(b)
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Определя се от приложената таблица за допустими загуби и
първоначалната дебелина на корпусната конструкция на кораба;

(a)

В този раздел от програмата за преглед следва да се уточни минималната дебелина
на корпусните конструкции на този кораб, които подлежат на преглед, (посочете или (а)
или за предпочитане (б), , ако е налична такава информация):

10

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

9

В този раздел на програмата за преглед следва да се определят и изброят товарните
трюмове и танкове, които следва да бъдат подложени на изпитване на танкове 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 към 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

Този раздел от програмата за преглед следва да посочва всички промени, свързани с
(и следва да актуализира) информацията за разпоредбите и метода за достъп до
конструкции, предоставени 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, размера 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 последователността на товарните трюмове, танкове
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 танковете,
освобождаването на газ, вентилацията, осветлението и т.н

4
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1.1.2
Редът 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 товарната зона, товарните трюмове, баластните танкове,
включително танковете на носа и кърмата, изисквани от Кодекса.

Предисловие

1

Име на кораба:
МMO номер :
Държава на флага:
Пристанище на регистрация:
Брутен тонаж:
Товароподемност (метрични тона):
Дължина между перпендикулярите (м):
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 подробности
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Конструктивна
Минимална
дебелина (mm) дебелина
(mm)

Дебелина при
значителна
корозия (mm)

Конструктивна
Минимална
дебелина (mm) дебелина
(mm)

Дебелина при
значителна
корозия (mm)

Компания, която ще измерва дебелината

Претърпени повреди, свързани с кораба

Възмож
на
причин
а,
ако е
известна

Описание на
повредите

Местопол
ожение

Ремонт

Дата
на
ремон
та

ВЕСТНИК

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

Номер или
зона на
товарния
трюм, танк
или
пространство

Повреди по корпуса, групирани 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 по дължината на зоната на товара. Тези повреди подлежат на преглед.

12

ДЪРЖАВЕН

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 За кораби, построени съгласно Общите правила на
IACS за строителство,
дебелината на подновяване на елементите на
корпусната конструкция се посочва в съответните чертежи.

Усилени шпангоути в
хопер танкове
Обшивка
Фланци
Усилващи набори
Усилени шпангоути в
танк с двойна обшивка
Обшивка
Фланци
Усилващи набори
Капаци на люковете
Обшивка
Усилващи набори
Комингси на люковете
Обшивка
Усилващи набори

Зона или
местоположение

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 179

96
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Палуба
Обшивка
Надлъжен набор
Надлъжни носещи греди
Под на товарна палуба
Усилващ набор на товарна палуба
Дъно
Обшивка
Надлъжен набор
Надлъжни носещи греди
Вътрешно дъно
Обшивка
Надлъжен набор
Надлъжни носещи греди
Подове
Бордовете при крилните
танкове
Обшивка
Надлъжен набор
Бордовете при хопер
танковете
Обшивка
Надлъжен набор
Бордовете при танкове с
двоен корпус (ако е
приложимо)
Обшивка
Надлъжен набор или
обикновени шпангоути
Стрингери
Вътрешна страна на надлъжна
преграда (ако е приложимо)
Обшивка
Надлъжен набор (според случая)
Надлъжeн набор или
обикновени шпангоути
Надлъжни носещи греди
(ако е приложимо)
Напречни прегради
Обшивка
Усилващ набор (според случая)
Обшивка на горна ъглова
конструкция
Усилващ набор за горна ъглова
конструкция
Обшивка на долна ъглова
конструкция
Усилващ набор за долна ъглова
конструкция
Усилени шпангоути в крилните
танкове
Обшивка
Фланци
Усилващи набори

Зона или местоположение

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 178

С Т Р.
БРОЙ 27

Ремонт

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

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

Собственикът следва да посочи в таблицата по-долу средствата за достъп до
конструкциите, които са предмет на щателен преглед и измерване на дебелината.
Щателен преглед е преглед, при който детайлите на структурните компоненти са в
непосредствена визуална близост на инспектора, т.е. обикновено са на една ръка
разстояние.

2

ВЕСТНИК

Дата………………..
(име и подпис на упълномощения представител на Администрацията)

5.1.3. Дата………………..
(име и подпис на упълномощения представител на собственика)

Изготвя се от собственика в сътрудничество с Администрацията в изпълнение на

Допълнение 3 – Друга документация
Тази част от програмата за преглед следва да идентифицира и изброява всяка друга
документация, която е част от плана.

Допълнение 2 – Въпросник за планиране на прегледа
Въпросникът за планиране на прегледа (приложение 4Б), който е представен от
собственика, следва да бъде приложен към програмата за преглед.

Разпоредбите на 5.1.3.2 изискват да бъдат на разположение основните структурни
планове на товарните и баластните танкове (чертежи с оразмеряване), включително
информация относно използването на - високоякостна стомана. В настоящото
допълнение към програмата за преглед следва да се определят и изброят основните
планове на конструкцията, които са част от програмата за преглед.

Допълнение 1 - Списък на плановете

Данни

Име на кораба:
МMO номер :
Държава на флага:
Пристанище на регистрация:
Собственик:
Призната организация:
Идентификация на кораба от ПО:
Брутен тонаж:
Товароподемност (метрични тона):
Дата на построяване:

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

ДЪРЖАВЕН

Допълнения

15
Други съществени коментари и информация
В този раздел на програмата за преглед следва да се предоставят всякакви други
коментари и информация, свързани с прегледа.

14
Критични зони на конструкцията и съмнителни зони
В този раздел от програмата за преглед следва да се определят и изброят критичните
зони на конструкцията и съмнителните зони, ако такава информация е налична.

13
Зони, идентифицирани със значителна корозия при предишни прегледи
В този раздел на програмата за преглед следва да се определят и изброят зоните със
значителна корозия от предишни прегледи.

Местоположение
ВЪПРОСНИК ЗА ПЛАНИРАНЕ НА
ПРЕГЛЕДА

Възмож
на
причина,
ако е
известна

Описание на
повредите

Номер или
зона на
товарния
трюм, танк
или
пространство

ПРИЛОЖЕНИЕ 4Б

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 181

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 180
Повреди по корпуса на кораби от същия клас или подобни кораби (ако има
такива) в случай на повреди, свързани с конструкцията

БРОЙ 27
С Т Р. 9 7

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 182
Трюм/Танк №

Конструкция

Постоянни
средства за
достъп

Временно
скеле

Салове Стълби

Пряк
достъп

Други средства
(моля
опишете)

F.P.
A.P.

Форпик
Кърма
Бордови комингси на люковете
Крилна наклонена плоча
Обшивка на горна ъглова
конструкция
Товарни трюмове Товарна палуба
Обшивка на двустенни танкове
Напречни прегради
Обшивка на хопер танк
Обшивка на долна ъглова
конструкция
Таван на танк
Подпалубна конструкция
Бордова обшивка и конструкция
Крилни танкове
Наклонена плоча и конструкция
Шини и прегради
Наклонена плоча и
конструкция на хопера
Бордова обшивка и конструкция
Хопер танкове
Конструкция на дъното
Шини и прегради
Бордова обшивка и конструкция
Вътрешна обшивка и
конструкция
Шини и прегради
Двустенни
Конструкция на двойното дъно
танкове
Вътрешна структура на
горна ъглова
конструкция
Вътрешна структура на долна
ъглова конструкция
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MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 183
Трюм/Танк №

Крилни
танкове на
кораби за
руда

Конструкция

Подпалуба и конструкция
Бордова обшивка и конструкция
Вертикални шини на
бордовата обшивка и
конструкция
Надлъжна преграда и
конструкция
Шини на надлъжната преграда
и конструкция
Настилка на дъното и
конструкция
Траверси/стрингери

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

Постоянни
средства за
достъп

Временно
скеле

Салове Стълби

Пряк
достъп

Други средства
(моля
опишете)

Проверки от собственика

Площ на
Състояние
покритието на
(2)
покритието
(3)

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

HC = твърдо покритие; SC = меко покритие;
SH = полутвърдо покритие; NP = без защита
U = горна част; M = средна
част; L = долна част; C =
цялостен
G = добро; F = задоволително; P = лошо;
RC = нанасяне на ново покритие (през последните три години)
N = няма записани данни; Y = записани констатации, към настоящия въпросник
следва да се приложи описание на констатациите
DR = повреда и ремонт; L = течове;
CV = преобразуване (към настоящия въпросник се прилага описание)

Повреди по История на
конструкция трюм и танк
(5)
та
(4)

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

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

ВЕСТНИК

5)

4)

3)

2)

1)

Посочете танковете, които се използват за нефт/баласт.

Защита от
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

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 185

ДЪРЖАВЕН

Бележка:

Горни опори
Долни опори
Крилни
танкове
(танкове за
руда)
Форпик
Кърма
Различни
други
пространства
:

Товарни
трюмове
Крилни
танкове
Хопер танкове
Двустенни
танкове
Танкове в
двойното дъно

Танк/Трюм №

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 съответствие с Кодекса за всички ТОВАРНИ
трюмове, БАЛАСТНИ танкове и ПРАЗНИ пространства в товарната зона.

3

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

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 184

БРОЙ 27
С Т Р. 9 9

опит на компанията в измерването на дебелината на корпусни
конструкции на кораби;
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;
ръководство за операторите на измерванията на дебелината;

.2

програми за обучение на техници за измерване на дебелината;

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

.6

.7

Освидетелстване
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когато компанията не е докладвала за всяка промяна, посочена в 4, на
Администрацията, съгласно изискванията

.3
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когато инспекторът е открил недостатъци в одобрените работни
системи за дебелометрия на компанията; и

.2

ВЕСТНИК

3.1
При задоволителни резултати от одита на компанията, посочен в 2.2, и от
демонстрационните изпитвания, посочени в 2.3, 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 демонстрацията на измерване на дебелината на
борда, както и от удовлетворяващия метод 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.

когато измерванията са извършени неправилно или резултатите са
докладвани неправилно;

.1

ДЪРЖАВЕН

.5

.4

.3

описание на компанията, напр. организационна и управленска структура;

.1

Следните документи трябва да се представят за одобрение на Администрацията:

Одобрението може да бъде оттеглено в следните случаи:

100

Одитиране на компанията

2.1

Подаване на документи

Отмяна на одобрение

5

Процедури за одобрение и освидетелстване

2

Информация за всяка промяна в сертифицираната система за
дебелометрия

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

Приложение

4

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

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 187

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

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОДОБРЕНИЕ И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА КОМПАНИЯТА,
УЧАСТВАЩА В ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА НА КОРПУСНИ КОНСТРУКЦИИ

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 186

С Т Р.
БРОЙ 27

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

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

.5

.4

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

.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:

класифициране

Обхват на прегледа

Резултат от прегледа

е проведено работно изпитване при работно налягане

.2

деформиране с описание на местоположението и обхвата; и
вдлъбнатини с описание на местоположението и обхвата;

.4
.5
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докладът от измерването на дебелината следва да бъде проверен и
подписан от инспектора, контролиращ измерванията на борда.

пукнатини/счупвания с описание на местоположението и обхвата;

.3

.3

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:

.2

.1

3.1
Тип, обхват и състояние на защитното покритие във всеки танк, според случая
(определено като ДОБРО, ЗАДОВОЛИТЕЛНО или ЛОШО).
3.2
Състояние на конструкцията на всяко помещение с информация за следното,
според случая:

3

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

.1

ВЕСТНИК
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2.1
Определяне на отделенията, в които е извършен цялостен преглед.
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

Идентификация на танковете, които подлежат на изпитване на танкове.

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
конструкциите, които са обект на специално разглеждане.

Когато се изисква само частичен преглед, напр. една напречна шина, две избрани
напречни прегради на товарния трюм, идентификацията включва местоположението
във всеки баластен танк и товарния трюм чрез позоваване на номера на шпангоута.

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

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 189

ДЪРЖАВЕН

1.3
Когато прегледът е разделен между различни станции за прегледи, следва да
се изготвя доклад за всяка част от прегледа. Преди да се продължи или завърши
прегледа, 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 танкове също трябва да бъдат
посочени за следващия инспектор.

1.2

за

когато е наложено
(препоръка).

.4

условие

когато са извършени ремонти, подновявания или модификации; и

.3

заличено

когато са открити структурни повреди/дефекти;

.2

или

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(ите) следва да включи следното съдържание в доклада си за преглед на
конструкцията на корпуса и тръбните системи, които са от значение за прегледа.
Структурата на съдържанието на доклада може да бъде различна, в зависимост от
системата за докладване на Администрацията.

ПРИНЦИПИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА ПРЕГЛЕДА

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 188

БРОЙ 27
С Т Р. 1 0 1

Действия, предприети във връзка с констатациите

обхвата на ремонта; и

изпитванията без разрушаване.

.4

.5

скици/снимки, според случая;

.2

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

.3

класове стомана и размери на частите (ако са различни от
оригиналните); и

конструктивния елемент;

.2

.1

помещението

.1

Извършените ремонти следва да бъдат докладвани с посочване на:

Резюме на прегледа е приложено към настоящия документ на лист 2.

Дата

Дата
Име
Подпис

Име
Подпис
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Длъжност

Длъжност

ВЕСТНИК

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Приложени доклади и документи:

Офис

Докладът за оценка на
състоянието
(изпълнителния обобщен
доклад за корпуса) е
изготвен от
Офис
Доклад за оценка на
състоянието
(изпълнителен обобщен
доклад за корпуса)
проверен 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 удовлетворителни.

Вид преобразуване:

ДЪРЖАВЕН
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Класификационно означение:

Дата на построяване:
Дата на основно преобразуване:

Брутен тонаж:
Национален:
ITC (1969):

Национален флаг:

Администрация/ИН на призната организация МMO
номер :

Товароподемн
ост (метрични
тона):

Пристанище на
регистрация:

Име на кораба:

Общи данни

Издаван след приключване на подновителния преглед

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО
(ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА КОРПУСА)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 191
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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 доклад от
преглед. Когато се извършват ремонти, подробностите за извършените ремонти
следва да бъдат докладвани, като се направи конкретна препратка към съответните
елементи в доклада от прегледа.

4

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 190

С Т Р.
БРОЙ 27

– Меморандуми:

– Заключение:

Част 8

Част 9

Модел на
корозия 2
Забележки:
(напр. препратка към
приложени скици)

1 Значителна корозия, т.е. 75 до 100% от допустимите нива на загуби.
2 P = Точкова корозия
C = Корозия като цяло
3 Следва да се отбележи всяка обшивка на дъното с интензитет на точкова
корозия от 20% или повече, със загуби в диапазона на значителна корозия
или със средна дълбочина на ямките от ⅓ или повече от действителната
дебелина на плочата.

Изтъняване
[%]

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.

NP = Без защита
Състояние на покритието съобразно следния стандарт:

Забележки
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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 (изпълнителен обобщен доклад).

3

Състояние на
покритието 3

ВЕСТНИК
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Забележки:

Разположение
на
значително
корозирали
танкове/зони1 или зони с
дълбока точкова корозия3

Система за
предпазване на
танковете/трюмовете
от корозия 2

Изброяват се всички баластни танкове и товарни трюмове.
C = Покритие

1
2

Препратка към доклада от измерването на дебелината:

Танк/трюм №1

Система за предпазване на танковете/трюмовете от корозия

P = Точкова корозия
C = Корозия като цяло
В тази колона се записват зони с дълбоки ями, оценени съгласно раздел 8.2.

Забележки (
напр. препратка
към приложени
скици)

2

Модел на
корозия
2

Значителна корозия, степен на корозия, такава, че оценката на модела на
корозия показва измерена дебелина между tren + 0.5 mm и tren.

tm - tren (mm)

1

Забележки:

Разположение на
значително корозирали
танкове/зони1 или
зони с дълбока точкова
корозия

Препратка към доклада от измерването на дебелината:

Бележки:

- Допустими дефекти
- Всички точки на внимание за бъдещи
прегледи,
например за съмнителни зони
- Разширен годишен/междинен преглед
поради
разрушаване на покритието
- Декларация за оценка/проверка на доклада
от прегледа

- Вижте началната страница
- Къде и как е извършен прегледът
- Обхват (кои танкове/трюмове)
- Препратка към доклада от измерването на
дебелината
- Резюме на местата на измерване
- Отделен формуляр, указващ
пространствата със значителна корозия и
съответната:
- изтъняване
- модел на корозия
- Отделен формуляр, указващ:
- местоположението на покритието
- състоянието на покритието (ако е
приложимо)
- Идентификация на пространствата/зоните

Извлечение от измерванията на дебелината за кораби построени по Общите
правила на IACS за строителство

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 193

ДЪРЖАВЕН

Извлечение от измерванията на дебелината за кораби построени не по
Общите правила на IACS за строителство

Част 6
Част 7

– Система за
предпазване на
танковете/трюмов
ете от корозия:
– Ремонти:
– Условия (препоръки) за
клас/изисквания на
държавата на флага:

Част 5

Общи данни:
Преглед на доклада:
Щателен преглед:
Измервания на
дебелината:

–
–
–
–

Част 1
Част 2
Част 3
Част 4

Съдържание на доклада за оценка на състоянието (изпълнителен обобщен доклад
за корпуса)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 192

БРОЙ 27
С Т Р. 1 0 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 8А
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Изтрийте според случая.
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*

ВЕСТНИК

Това приложение е препоръчително.

Официален печат

Номер на доклада: ...................................................състоящ се от ……………….. страници
Име на оператора: ............................................... Име на инспектора: ..................................
Подпис на оператора: .......................................... Подпис на инспектора: ............................
Официален печат на компанията: ....................................Администрация: ............................

ДЪРЖАВЕН

*

4
Формулярите за докладване следва, когато е уместно, да бъдат допълнени с
данни, представени върху скици на конструкциите.

Наименование на компанията, извършваща измерването на дебелината: ..........................
...................................................................................................................................................
Компания, 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: ...................................................................................................

Име на кораба: .............................................................................................................................
МMO номер : ................................................................................................................................
Идентификационен номер по клас/Администрация: ................................................................
Пристанище на регистрация: .....................................................................................................
Брутен тонаж: ..............................................................................................................................
Товароподемност: .......................................................................................................................
Дата на построяване: .................................................................................................................
Класификационно дружество: ...................................................................................................

ОБЩИ ДАННИ

Допълнение 1

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 195
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3
Допълнение 3 съдържа ръководни диаграми и бележки относно формулярите
за докладване и процедурата за измерване на дебелината.

2
За запис на измервания на дебелината трябва да се използват, според
случая, формулярите за измерване на дебелината TM1-DSBC, TM2-DSBC(i), TM2DSBC(ii), TM3-DSBC, TM4-DSBC, TM5-DSBC и TM6-DSBC (приложение 2). Следва да
се посочи максимално допустимото изтъняване. Максимално допустимото изтъняване
може да бъде посочено 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 ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА ЗА
КОРАБИ ЗА НАСИПЕН ТОВАР С ДВОЙНА ОБШИВКА, ПОСТРОЕНИ НЕ ПО
ОБЩИТЕ ПРАВИЛА НА IACS ЗА СТРОИТЕЛСТВО*

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 194

С Т Р.
БРОЙ 27

бордовата обшивка на корпуса включително избрани стрингери от
пояс средно газене извън товарната зона; и

всички стрингери в пояс средно газене, по дължината на зоната на
товара.

.3

.4

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Измерено
S

Показание
отзад
Изтъняване P
Изтъняване S

mm
mm

%

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

Средно
изтънява
не mm

И
S
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Максимално допустимото изтъняване може да бъде посочено в приложен
документ

И

6

%

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

mm

%

5

mm

Измерванията следва да се извършват в предните и задните зони на всички
плочи, а когато плочите пресичат границите на баластен/товарен танк, трябва
да се записват отделни измервания за площта на настилката като това се
отнася за всеки тип резервоар.

И

4

Изтъняване S

Записват се само стрингерите на настилката на палубата извън линията на
отворите.

за бордовата обшивка на корпуса се посочва номера на стрингера на
обшивката под най-горния бордов стрингер и буквата която е показана
на разширението на корпуса.

.3

Показание
отпред
Изтъняване P

3

за обшивката на дъното се посочва номера на стрингера на обшивката
навън от планката на кила; и

.2

Измерено

S

за усилената палубата да се посочи номера на стрингера на
обшивката навътре от планката на подпорната греда;

12ти преден
11ти
10ти
9ти
8ми
7ми
6ти
5ти
4ти
3ти
2ри
1ви
Среда на кораба
1ви
2ри
3ти
4ти
5ти
6ти
7ми
8ми
9ти
10ти
11ти
12ти

Кон
стр
укт.
деб
ели
на
mm

.1

№
или
буква

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

цялата обшивка на кила, дъното и трюма по дължината на зоната на
товара;

.2

ПОЗИЦИЯ НА
ПЛАНКАТА

цялата усилена палубна настилка по дължината на зоната на товара;

ПОЗИЦИЯ НА
СТРИНГЕРА

.1

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

TM1-DSBC

2

1

Бележки към доклада TM1-DSBC:

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 197

БРОЙ 27
С Т Р. 1 0 5

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 196

ДОКЛАДИ ОТ ИЗМЕРВАНИЯ НА ДЕБЕЛИНАТА

Добавък 2

Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас.......................... Доклад №………………

Доклад от измерването на дебелината на всички настилки на палубата, на цялата корпусна
обшивка на дъното и на бордовата корпусна обшивка*

Максимално
допустимо
изтъняване
mm

*Изтрийте според случая.
Бележки - вижте следващата страница
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С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 198
TM2-DSBC(i)

Доклад за измерване на дебелината на обшивката и покритието на
палубата в напречни сечения (едно, две или три напречни сечения)
Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас.......................... Доклад №………………
ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ
НОМЕР….

Конс
ПОЗИЦИЯ № или
тр.
буква
НА
деб
СТРИНГЕРА
ели
на
mm
Стринг
ерна
плоча
1ви
стрингер
навътре
2ри
3ти
4ти
5ти
6ти
7ми
8ми
9ти
10ти
11ти
12ти
13ти
14ти
централен
стрингер
Най-горен
бордов
стрингер
ОБЩО ЗА
ГОРНИЯ
ОТСЕК

Макс.
доп.
изтън

mm

ОБШИВКА НА УСИЛЕНА ПАЛУБА И НАЙ-ГОРЕН
БОРДОВ СТРИНГЕР

ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ
ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ
НОМЕР….
НОМЕР….
Макс.
Макс.
Конс
Конс
Изтънява- ИзтъняваИзтънява- Изтънява№
№
доп. Измерено
доп. Измерено
тр.
тр.
не P
не S
не P
не S
или
или
изтъ
изтън
деб
деб
буква
буква
ели
ели
на
на
%
mm
mm
И
S
mm
%
mm
%
mm
mm
И
S
mm
%
mm
%

Изтъняване Изтъняване

Измере
P
но

И

S

mm

S

%

mm

Подпис на оператора..................

Бележки - вижте следващата страница

Горната зона се състои от настилка на палубата, стрингерни планки и найгорен стрингер (включително заоблени планшири).

Трябва да се посочи точната позиция за измерването на шпангоута.

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

Максимално допустимото изтъняване може да бъде посочено в приложен
документ

3

4

5

6

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

Записват се само стрингерите на настилката на палубата извън линията на
люковите отвори.
2

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

Този доклад трябва да се използва за записване на измерването на
дебелината на усилената настилка на палубата и напречните сечения на
обшивката най-горния бордов стрингер:
1

Бележки към доклад TM2-DSBC(i):

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 199

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 200
TM2-DSBC(ii)

Доклад за измерване на дебелината на обшивката и покритието на
палубата в напречни сечения (едно, две или три напречни сечения)
Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас.......................... Доклад №………………

ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ
НОМЕР….
№ Констр.
ПОЗИЦИЯ
или дебели
НА
буква на
СТРИНГЕРА
mm

КОРПУСНА
ОБШИВКА
ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ
ШПАНГОУТ НОМЕР….

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ
НОМЕР….
Измерено
Макс
Макс
Макс
Изтъняване Изтъняване №
Конст.
Изтъняване Изтъняване
Изтъняване Изтъняване
№ Констр
доп. Измерено
доп.
Измерено
дебел доп.
или дебел
или
изтън
изтън
P
S
P
S
P
S
буква ина
буква ина изтън.
mm
И
S
mm
%
mm
%
mm
mm
И
S
mm
%
mm
%
mm
mm
И
S
mm
%
mm
%

1ви под
найгорния
бордов
стрингер
2ри
3ти
4ти
5ти
6ти
7ми
8ми
9ти
10ти
11ти
12ти
13ти
14ти
15ти
16ти
17ти
18ти
19ти
20ти
стрингер
на кила
ОБЩО
ЗА
ДЪНОТО

Подпис на оператора..................

Бележки - вижте следващата страница

Трябва да се посочи точната позиция за измерването на шпангоута.

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

Максимално допустимото изтъняване може да бъде посочено в приложен
документ

3

4

5
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Зоната на дъното се състои от обшивка на кила, дъното и трюма.
2

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

Този доклад трябва да се използва за записване на измерването на
дебелината на обшивката на корпуса в напречните сечения:
1

Бележки към доклад TM2-DSBC(ii):

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 201

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

С Т Р.

108

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 202
TM3-DSBC

Доклад за измерване на дебелината на надлъжните елементи в напречни
сечения (едно, две или три напречни сечения)
Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас.......................... Доклад №………………

ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ
ШПАНГОУТ НОМЕР….
КОНСТРУКТИ
ВЕН
ЕЛЕМЕНТ

Елем
ент
№

Констр.
дебе
лина

mm

ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ
ШПАНГОУТ НОМЕР….

Макс.
Констр
Изтъняване P Изтъняване S
доп.
Елем
Измерено
дебел
изтън.
ент
ина
№

mm

И

S

mm

%

Подпис на оператора..................

mm

%

mm

Макс.
Изтъняване P Изтъняване S
доп.
Измерено
изтън.

mm

И

S

mm

%

mm

%

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ
НОМЕР….
Елем
ент
№

Констр.
дебе
лина

mm

Макс.
Изтъняване P Изтъняване S
доп.
Измерено
изтън.

mm

И

S

mm

%

mm

%

Бележки - вижте следващата страница

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

Максимално допустимото изтъняване може да бъде посочено в приложен
документ

3

4
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Трябва да се посочи точната позиция за измерването на шпангоута.
2

Две или три сечения по дължината на зоната на товара, състоящи се от
съответните конструктивни елементи от (10) до (25), както е показано на
диаграмите на типичните напречни сечения в допълнение 3.

Този доклад трябва да се използва за записване на измерването на
дебелината на надлъжните елементи в напречни сечения:
1

Бележки към доклада TM3-DSBC:

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 203

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 204
TM4-DSBC

Доклад за измерване на дебелината на напречните конструктивни елементи в
танковете за воден баласт в двойното дъно, в хоперите и в крилата
Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас.......................... Доклад №………………

ОПИСАНИЕ НА ТАНКА:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:
Конструктивна
КОНСТРУКТИВЕН
дебелина
ЕЛЕМЕНТ
ЕЛЕМЕНТ
mm

Подпис на оператора..................

Макс.доп.
изтън.
mm

Измерено
Ляв борд

Десен борд

Изтъняване P
mm

Изтъняване S
%

mm

%

Бележки - вижте следващата страница

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

Максимално допустимото изтъняване може да бъде посочено в приложен
документ

3

4
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Насоките за зоните на измерване са посочени в допълнение 3.
2

Този доклад трябва да се използва за записване на измерването на дебелината
на напречните конструктивни елементи, включващо съответните конструктивни
елементи от (30) до (34), както е показано на диаграмата на типично напречно
сечение (допълнение 3).
1

Бележки към доклада TM4-DSBC:

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 205

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

С Т Р.

110

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 206
TM5-DSBC

Доклад за измерване на дебелината на водонепроницаеми напречни прегради в товарни
трюмове
Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас.......................... Доклад №………………

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:
КОНСТРУКТИВЕН КОМПОНЕНТ(ОБШИВКА/УСИЛВАЩ ЕЛЕМЕНТ)

Подпис на оператора..................

ШПАНГОУТ №:

Конструктивна
дебелина

Макс.доп. изтън.

mm

mm

Изтъняване P

Измерено
И

S

mm

Изтъняване
S
%

mm

%

Бележки - вижте следващата страница

Насоките за зоните на измерване са посочени в допълнение 3.

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

Максимално допустимото изтъняване може да бъде посочено в приложен
документ

2

3

4
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Този доклад трябва да се използва за записване на измерването на
дебелината на водонепроницаеми напречни прегради в товарни трюмове.
1

Бележки към доклада TM5-DSBC:

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 207

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

ДЪРЖАВЕН

TM6-DSBC

КОНСТРУКТИВЕН ЕЛЕМЕНТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:
ОПИСАНИЕ : Констр.
Макс.доп.
дебелина
изтън.
mm
mm

Подпис на оператора..................
Измерено

И
Изтъняване P

S
mm
%

ВЕСТНИК

mm

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

Максимално допустимото изтъняване може да бъде посочено в приложен документ

на

4

стойност

Записаните единични измервания
множеството измервания.

3

средната

Насоките за зоните на измерване са посочени в допълнение 3.

2

представляват

Този доклад трябва да се използва за записване на измерването на дебелината
на различни конструктивни елементи, включително конструктивни елементи (28)
и други, например настилка на палубата между люковете, капаци на люковете,
както е показано на диаграмите на типични напречни сечения (допълнение 3).

1

Бележки към доклада TM6-DSBC:

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 209

БРОЙ 27
С Т Р. 1 1 1

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 208

Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас.......................... Доклад №………………

Доклад за измерване на дебелината на различни конструктивни елементи

Изтъняване S

СКИЦА

%

Бележки - вижте следващата страница
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Допълнение 3

8. Надлъжни елементи на палубата

17. Обшивка на вътрешно дъно

9. Стрингери на палубата

- Покритие на палубата между люковете
- Люкови капаци

28. Комингс на люк

ДОКЛАД ПО TM6-DSВC

15. Надлъжни елементи на трюма

19. Обшивка на хопера
12. Надлъжен елемент на наклонената обшивка на крилен танк
20. Надлъжни елементи на хопера
13. Надлъжни елементи на дъното
31. Обшивка на вътрешен борд
- надлъжни елементи от вътрешната страна, ако има такива Хоризонтални носещи греди в баластните танкове на крилото
14. Носеща греда на дъното

11. Наклонена обшивка на крилен танк

18. Надлъжни елементи на вътрешно дъно

10. Надлъжни елементи на най-горен бордов стрингер

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

ВЕСТНИК

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

25. Напречни елементи на танк в хопера
34. Шпангоут
– напречни елементи крилен танк

ДОКЛАД ПО TM4- DSВC
23. Подове на танк в двойното дъно

7. Плоча на кила

6. Външна обшивка на дъното

5. Обшивка на трюма

4. Бордова обшивка

3. Най-горен бордов стрингер

2. Планка на стрингер

ДОКЛАД ПО TM3-DSВC

16. Надлъжни елементи на бордовата обшивка, ако има такива

ДЪРЖАВЕН

ДОКЛАД ПО TM2- DSBC (i) и (ii)

Типично напречно сечение, показващо надлъжни и напречни
елементи (кораби за руда)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 211

112

1. Подсилена обшивка на палубата

Типично напречно сечение, показващо надлъжни и напречни
елементи (кораби за насипни товари с двойна обшивка)

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА – КОРАБИ С ДВОЙНА
ОБШИВКА НА КОНСТРУКЦИЯТА, ПОСТРОЕНИ НЕ ПО CSR НА IACS

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 210

С Т Р.
БРОЙ 27

ВЕСТНИК

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

Дебелината трябва да се отчита в TM5-DSBC

Дебелината трябва да се докладва с
формуляри TM3-DSBC, TM4-DSBC, и
TM6-DSBC, според случая

Зони, подлежащи на щателен преглед и измервания на дебелината – зони от (A) до (E),
както са определени в приложение 1 на част B – Измерванията на дебелината трябва да
се докладват с TM3-DSBC, TM4-DSBC, TM5-DSBC и TM6-DSBC според случая.

Щателен преглед и зони за измерване на
дебелината Кораби за насипни
товари с двойна обшивка

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 213

ДЪРЖАВЕН

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

Диаграмата може да се използва за онези кораби, при които типичните напречни
сечения не са подходящи.

Очертание на напречен разрез (кораби за насипни товари с двойна обшивка и
кораби за превоз на руда)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 212

БРОЙ 27
С Т Р. 1 1 3

Кораби за превоз на руда

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

ВЕСТНИК

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

ДЪРЖАВЕН

Дебелината трябва да се отчита в TM5DSBC

Дебелината трябва да се отчита в TM1-DSBC

Типични зони от настилката на палубата и подпалубната
конструкция по линията на отворите на люкове между
люковете на товарни трюмове

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 215

114

Дебелината трябва да се докладва с
формуляри TM3-DSBC, и TM4-DSBC,
според случая

Типичен щателен преглед за напречно сечение Типична напречна преграда

Зони, подлежащи на щателен преглед и измервания на дебелината – зони A), (C), (D) и
(E), както са определени в приложение 1 на част B – Измерванията на дебелината
трябва да се докладват с TM3-DSBC, TM4-DSBC, TM5-DSBC и TM6-DSBC според
случая.

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 214

С Т Р.
БРОЙ 27

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 5

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 216
Оребряване в танк с двойна обшивка
Зона (В)

Обикновен шпангоут в танк с
двойна обшивка

Обикновена надлъжна
конструкция в танк с двойна
обшивка

Дебелината трябва да се отчита в TM4-DSBC

I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

1917

(Продължава в бр. 28)

С Т Р.

116

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда
за провеждане на конкурси за предоставяне
на средства от Национален фонд „Култура“
(обн., ДВ, бр. 55 от 2007 г.; изм., бр. 92 от
2012 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 41 от 2015 г., бр. 5
от 2017 г., бр. 50, 72 и 79 от 2020 г., бр. 79 и
94 от 2021 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Националният фонд „Култура“ по
реда на тази наредба подпомага проекти,
програми, научноизследователска дейност,
културни прояви и инициативи, предоставя
творчески стипендии и награди за високи
постижения съгласно чл. 31, ал. 2 от Закона
за закрила и развитие на културата.“
§ 2. В чл. 3 се създава изречение второ:
„При възникване на извънредни или непредвидени обстоятелства с решение на управителния съвет може да бъде удължен срокът
за приемане на програмата.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Управителният съвет на фонда приема
решение за обявяване на конкурс в съответствие с темите, включени в програмата по чл. 3,
в срок не по-късно от 7 дни след приемане
на програмата по чл. 3 или след направено
искане от председателя на управителния съвет. С решението се определя общият размер
на финансовите средства, с които ще бъдат
подпомогнати кандидатстващите проекти.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Управителният съвет на фонда приема решения за провеждане и на конкурси за
целево финансово подпомагане на програми
и проекти с голямо национално културно
значение, невключени в програмата по чл. 3,
по реда и в сроковете на чл. 4.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Формулярът за участие в конкурса
задължително съдържа:
1. име на проекта;
2. обща информация за проекта;
3. срокове, свързани с проекта;
4. бюджет на проекта:
а) обща стойност на проекта;
б) очаквана финансова подкрепа от фонда;
в) средства, осигурени от други източници;
г) собствени средства;
5. други данни, определени със заповед на
министъра на културата.“
4. Алинея 4 се отменя.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Управителният съвет на фонда може
да приема решения за провеждане на конкурси за творчески стипендии за подпомагане
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на млади и на изтъкнати творци и на други
млади специалисти в областта на културата.
С решението се определят:
1. цел на програмата;
2. общ бюджет на програмата.“
6. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Условията на конкурсите, сроковете и
начинът за подаване на документи за участие в конкурсите се определят с решение на
управителния съвет по предложение на изпълнителния директор на Национален фонд
„Култура“. Предложението включва обява за
конкурса, формуляри, образци на документите
и условията за кандидатстване.“
7. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Конкурсът се обявява от изпълнителния
директор на фонда на интернет страниците на
Министерството на културата и Националния
фонд „Култура“. Обявата съдържа данни, необходими за кандидатстването. Към обявата
се прилага пълният пакет от документи,
включващ образци, формуляри, указания и
други документи за съответния конкурс.“
8. Алинея 8 се отменя.
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 5 се изменя така:
„5. служителите на фонда и членовете на
техническата или експертната комисия;“.
2. Създават се т. 7 – 10:
„7. организации, които са обявени в несъстоятелност или са в производство по
несъстоятелност;
8. лица, които са осъдени с влязла в сила
присъда за престъпление по глави пета, шеста,
седма и осма от Наказателния кодекс, освен
ако са реабилитирани;
9. лица, лишени от право да упражняват
професия или дейност, свързана с предмета
на кандидатстване, за срока, за който са лишени от правото;
10. организации, които се намират в производство по ликвидация.“
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При подаването на формуляра по ал. 1
кандидатите:
1. представят декларация, че кандидатстващият проект не е подкрепен с финансови
средства по реда на чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона
за закрила и развитие на културата;
2. при проекти, кандидатстващи за финансова подкрепа на стойност над 15 000 лв.,
кандидатите следва да имат собствен принос,
за което представят доказателства за осигуряване на 20 % от общия бюджет на проекта
по друг ред, извън исканото финансиране от
фонда; за проектите по Едногодишната програма за подкрепа на организации в областта
на изкуствата или други извънредни програ-

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

ми се предоставят доказателства за собствен
принос съобразно условията на програмата;
3. при проекти, кандидатстващи за финансова подкрепа на стойност под 15 000 лв. с
предвиден по-висок от тази сума общ бюджет,
се представят доказателства за осигуряване
на сумата извън исканата подкрепа.“
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Конкурсът по чл. 4, ал. 1 се провежда
от техническа и експертна комисия:
1. тех ническата комиси я се състои от
нечетен брой членове, от които поне един
е служител от състава на Национален фонд
„Култура“; в състава на комисията задължително участва един член с юридическо образование и един член с висше икономическо
образование;
2. експертната комисия се състои от нечетен брой членове.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Управителният съвет с решение определя поименния състав на техническата
и на експертната комисия, както и техните
председатели.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Всеки член на техническата и експертната комисия представя декларация, че няма
търговски, финансов или друг делови интерес
от осъществяването на проектите, както и за
липса на обстоятелствата по ал. 4 и 6. При
възникване на промяна в декларираните обстоятелства членът на комисията незабавно
уведомява председателя на съответната комисия и министъра на културата.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Членовете на комисиите нямат право
да: предоставят на трети лица или да разгласяват по друг начин информация за кандидатите и за разглежданите проекти, за работата
и подготвяните решения на комисиите, за
изразени становища и мнения на други членове на комисиите в процеса на обсъждане
на проектите.“
5. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Не може да бъде член на комисия лице:
1. за което е налице конфликт на интереси;
2. което е участвало в подготовката на документите на някой от кандидатите в конкурса;
3. което е в служебна или трудова зависимост с друг член на техническата и/или експертната комисия, или с кандидат в конкурса;
4. което е свързано лице по смисъла на
§ 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с друг член на комисията и/или
с кандидат в конкурса.
(7) В случай на трайна невъзможност за
изпълнение на задълженията от член на комисия или при промяна на декларираните
обстоятелства по ал. 3 той се замества от нов
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член със заповед на министъра на културата.
В този случай процедурата по оценка, осъществявана от съответната комисия, продължава
от етапа, на който се намира.“
§ 7. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Проектите, които кандидатстват за
получаване на средства от фонда, се оценяват
от експертната комисия съобразно критерии,
посочени в условията за кандидатстване.“
§ 8. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) Техническата комисия извършва
оценка за допустимост на подадените проектни
предложения и съответствието им с изискванията. Решенията се приемат с мнозинство
от повече от половината от всички членове.
(2) Минималното съдържание на проверката при извършване на оценката за административно съответствие и допустимост
включва следните критерии:
1. представени ли са всички изисквани в
конкурсните условия документи;
2. спазени ли са срокът и начинът за подаване на документите съгласно конкурсните
условия;
3. съответстват ли кандидатите на изискванията на чл. 5, ал. 1 и налични ли са
отрицателните предпоставки на чл. 5, ал. 2;
4. представени ли са декларации за наличие или липса на обстоятелства съгласно
условията на конкурса;
5. отговаря ли представеният бюджет на
кандидатстващия проект на задължителните реквизити в съответствие с конкурсните
условия;
6. налице ли са недопустими разходи в
бюджета на съответния проект.
(3) Проверката се извършва от определен
от председателя неин член и се документира
чрез попълване на таблица за оценка на всяко
проектно предложение.
(4) При наличие на несъответствие и/или
на недопустимост в разглеж дания проект
членът на комисията мотивира направените
констатации, като:
1. посочва в какво се състои несъответствието или недопустимостта;
2. посочва може ли несъответствието и/
или недопустимостта да бъде отстранена от
кандидата в рамките на процедурата, без
това да поставя кандидата в по-благоприятни
условия от останалите;
3. прави предложение до председателя да
се изискат от кандидата или от компетентни
органи и институции писмени разяснения по
предложението или допълнителни документи,
които касаят проверката за административно
съответствие и допустимост.
(5) Кандидатите представят исканите разяснения или документи в срок до 5 календарни
дни от уведомяването по реда на ал. 8.
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(6) Разясненията, както и представените
допълнителни документи, не трябва да променят съдържателните характеристики на
проекта, включително да водят до изменение
в качеството му, което може да доведе до
поставяне на кандидата в по-благоприятно
положение спрямо останалите кандидати.
(7) Кандидати, които са представили в пълен
обем и в указания срок исканите разяснения
или документи, преминават към по-нататъшно
разглеждане.
(8) Обменът на информация по ал. 5, 6 и 7
се осъществява по електронна поща или чрез
информационната система на Национален
фонд „Култура“.
(9) Проектни предложения, които не отговарят на критериите за административно
съответствие и допустимост, отпадат от понататъшно разглеждане.
(10) След приключване на проверката за
административно съответствие и допустимост
техническата комисия изготвя протокол за дейността си, който се подписва от председателя
и от членовете на комисията. В протокола се
посочват допуснатите до разглеждане проекти,
недопуснатите проекти, както и мотивите за
констатираните несъответствия, размерът на
заявения бюджет от всеки от кандидатите и
размерът на установените от комисията недопустими разходи в бюджета на съответния
проект.
(11) Председателят на техническата комисия предава на председателя на експертната
комисия протокола, проектите, таблица за
административното съответствие и допустимостта и кореспонденцията с кандидатите.“
§ 9. Създава се чл. 8б:
„Чл. 8б. (1) Експертната комисия извършва
оценка на проектните предложения, отговарящи на критериите за административно
съответствие и допустимост съобразно предвидените в документацията критерии при
спазване на чл. 8а, ал. 2.
(2) Председателят на експертната комисия
разпределя проектните предложения между
експертите в експертната комисия.
(3) Експертната оценка на всеки проект
се извършва от двама експерти независимо
един от друг.
(4) По отношение на експертната оценка
проектните предложения се оценяват съгласно
таблица за оценка.
(5) При разлика в оценките повече от 20
на сто председателят на комисията възлага
оценяването на трето лице – член на експертната комисия. Окончателната оценка е
средноаритметична от дадените оценки на
двамата оценители с под 20 на сто разлика.“
§ 10. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Решенията на експертната комисия се
приемат с мнозинство от повече от половината
от всички членове.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За работата си експертната комисия
съставя доклад, който се подписва от председателя и от членовете на комисията. Док
ладът обобщава работата на техническата и
експертната комисия. Към него се прилага
електронна таблица, която съдържа:
1. предложените за финансиране проекти,
подредени в последователност според дадената им оценка в низходящ ред и размера на
финансирането със средства от фонда;
2. проекти, които не са предложени за
финансиране поради недостиг на средства,
подредени в последователност според дадената
им оценка в низходящ ред в продължение на
реда по т. 1;
3. неодобрени за финансиране проекти;
4. мотивите за решенията на комисиите
по т. 1, 2 и 3.“
§ 11. Член 9а се отменя.
§ 12. В чл. 10 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Управителният съвет може да върне
доклада на комисията при установени несъответствия, пропуски или недостатъци,
които могат да бъдат отстранени, с указания
за предприемане на необходимите действия.
(4) С решение управителният съвет определя окончателно:
1. проектите, спечелили конкурса, подредени в низходящ ред според дадената им
оценка, които ще бъдат финансирани от фонда;
срещу всеки проект се посочва размерът на
одобреното финансиране;
2. проектите в низходящ ред в продължение
на реда по т. 1 според дадената им оценка,
за които не са достигнали средствата за финансиране от фонда; посочва се размерът на
одобрените, но нефинансирани бюджети;
3. неодобрени за финансиране проекти;
4. мотиви за взетите решения по т. 1, 2 и 3.“
§ 13. В чл. 12 се създава ал. 5:
„(5) При отказ или неявяване на одобрен
кандидат по чл. 10, ал. 3, т. 1 след отправена покана за сключване на договор по реда
на чл. 12 средствата се преразпределят на
кандидатите по чл. 10, ал. 3, т. 2 по реда на
тяхната последователност до изчерпване на
средствата с решение на управителния съвет.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Обявените преди влизане в сила на
наредбата конкурси се довършват по настоящия ред.
§ 15. Тази наредба влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Атанас Атанасов
2199
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
НАРЕДБА № 50
от 30 март 2022 г.

за капиталовата адекватност, ликвидността
на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. изисквания към инвестиционните посредници относно капитала, включително
притежаването на допълнителен собствен
капитал;
2. изисквания към инвестиционните посредници относно капиталовата адекватност
и ликвидност;
3. видовете капиталови буфери, които инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 2 от
Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) трябва да поддържат, обхватът,
условията и редът за тяхното формиране и
актуализиране;
4. условията, критериите и редът за освобождаване от изискванията за ликвидност;
5. изисквания за воденето на отчетност и
оповестяването на информация от предприятията майки и инвестиционните посредници;
6. надзорът за спазването на изискванията
на т. 1 – 5;
7. финансовите инструменти, които инвестиционните посредници могат да държат за
собствена сметка, в случаите, когато извър
шват инвестиционни услуги по чл. 6, ал. 2,
т. 2 от ЗПФИ;
8. условията и редът за издаване на разрешение по чл. 11, ал. 3 от ЗПФИ и редът за
издаване на разрешенията и одобренията по
Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г.
относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на
регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013,
(ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (OB, L
314/1 от 5 декември 2019 г.) (Регламент (ЕС)
2019/2033), по Регламент (ЕС) № 575/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 26 юни
2013 г. относно пруденциалните изисквания
за кредитните институции и за изменение на
Регламент (ЕС) № 648/2012 (OB, L 176/1 от
27 юни 2013 г.) (Регламент (ЕС) № 575/2013),
по Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за
изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (OB,
L 173/84 от 12 юни 2014 г.) (Регламент (ЕС)
№ 600/2014), по Регламент (ЕС) № 648/2012
на Европейския парламент и на Съвета от
4 юли 2012 г. относно извънборсовите дери-
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вати, централните контрагенти и регистрите
на транзакции (OB, L 201/1 от 27 юли 2012 г.)
(Регламент (ЕС) № 648/2012), по актовете по
прилагането им, както и по актовете по прилагането на Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември
2019 г. относно пруденциалния надзор върху
инвестиционните посредници и за изменение
на директиви 2002/87/EО, 2009/65/EО, 2011/61/
EС, 2013/36/ЕС, 2014/59/EС и 2014/65/ЕС (ОВ,
L 314/64 от 5 декември 2019 г.), Директива
2013/36/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до
осъществяването на дейност от кредитните
институции и относно пруденциалния надзор
върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива
2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/
ЕО и 2006/49/ЕО (OB, L 176/338 от 27 юни
2013 г.) (Директива 2013/36/ЕС) и Директива
2014/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите
на финансови инструменти и за изменение
на Директива 2002/92/ЕО и на Директива
2011/61/ЕС (OB, L 173/349 от 12 юни 2014 г.)
(Директива 2014/65/ЕС);
9. допълнителни изисквания към значимите
инвестиционни посредници;
10. изискванията към комитетите по риска
и комитетите по възнагражденията в инвестиционните посредници по чл. 61а, ал. 1 от
ЗПФИ;
11. изискванията към възнагражденията,
политиката за възнагражденията и нейното
прилагане;
12. редът, начинът, обхватът и критериите
за извършване на прегледа и оценката на правилата, стратегиите, процесите и механизмите,
въведени от инвестиционния посредник;
13. изискванията към оздравителната програма и редът за одобряването є;
14. изискванията, на които сделките трябва
да отговарят, за да се считат за значими.
(2) Изискванията на глави втора и пета се
прилагат за инвестиционните посредници по
чл. 9а, ал. 1 от ЗПФИ, а изискванията на глави
трета, четвърта и пета – за инвестиционните
посредници по чл. 9а, ал. 2 от ЗПФИ.
Г л а в а

в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ
ПОСРЕДНИЦИ ПО ЧЛ. 9а, АЛ. 1 ОТ ЗПФИ
Раздел I
Изисквания към инвестиционни посредници,
които отговарят на условията за малките и
невзаимосвързани инвестиционни посред
ници, определени в чл. 12, параграф 1 от
Регламент (ЕС) 2019/2033
Чл. 2. (1) Изискванията на чл. 15 – 17,
чл. 18, ал. 1, т. 2, чл. 22 – 32 и чл. 37, ал. 3
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не се прилагат за инвестиционни посредници,
които отговарят на условията за малките и невзаимосвързани инвестиционни посредници,
определени в чл. 12, параграф 1 от Регламент
(ЕС) 2019/2033.
(2) Когато инвестиционен посредник, който
не отговаря на условията за малки и невзаимосвързани инвестиционни посредници,
определени в чл. 12, параграф 1 от Регламент
(ЕС) 2019/2033, впоследствие изпълни тези
условия, изискванията на чл. 15 – 17, чл. 18,
ал. 1, т. 2, чл. 22 – 32 и чл. 37, ал. 3 не се
прилагат за инвестиционния посредник след
изтичането на шест месеца от датата, на която
са изпълнени тези условия, ако е отговарял
на тези условия през целия посочен срок и
е уведомил за това Комисията за финансов
надзор (Комисията).
(3) Инвестиционен посредник, който отговаря на условията за малки и невзаимосвързани
инвестиционни посредници, определени в
чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033,
извършва оценка дали продължава да отговаря
на условията, определени в чл. 12, параграф 1
от Регламент (ЕС) 2019/2033.
(4) Ако в резултат на оценката по ал. 3
инвестиционният посредник установи, че не
отговаря на условията за малки и невзаимо
свързани инвестиционни посредници, определени в чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕС)
2019/2033, той уведомява Комисията и започва
да изпълнява изискванията на чл. 15 – 17,
чл. 18, ал. 1, т. 2, чл. 22 – 32 и чл. 37, ал. 3 в
рамките на 12 месеца от датата, на която е
извършена оценката по ал. 3.
(5) Инвестиционният посредник изпълнява
изискванията на чл. 25 – 29 по отношение на
възнагражденията за предоставени услуги или
извършена работа през финансовата година
след тази, през която е извършена оценката
по ал. 3.
(6) Инвестиционен посредник, който не
отговаря на условията за малките и невзаимосвързани инвестиционни посредници,
определени в чл. 12, параграф 1 от Регламент
(ЕС) 2019/2033, прилага чл. 8 от Регламент
(ЕС) 2019/2033 и изискванията на чл. 28, ал. 2,
т. 2, чл. 64, 65 и 134 от ЗПФИ и на глава втора от тази наредба на индивидуална основа.
(7) Инвестиционен посредник, който не
отговаря на условията за малките и невзаимосвързани инвестиционни посредници,
определени в чл. 12, параграф 1 от Регламент
(ЕС) 2019/2033, прилага чл. 7 от Регламент
(ЕС) 2019/2033 и изискванията на чл. 28,
ал. 2, т. 2, чл. 64, 65 и 134 от ЗПФИ и на
глава втора от тази наредба на индивидуална
и консолидирана основа.
(8) Алинея 7 не се прилага към дъщерни
дру жества, вк лючени в консолидираното
състояние на група, които са установени в
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трети държави, ако предприятието майка в
Съюза предостави доказателства на Комисията, че прилагането на чл. 28, ал. 2, т. 2,
чл. 64, 65 и 134 от ЗПФИ и на глава втора от
тази наредба е непозволено по приложимото
законодателство на третата държава, в която
са установени тези дъщерни дружества.
Раздел II
Изисквания относно капитала, включително
притежаването на допълнителен собствен
капитал. Изисквания към оздравителната
програма и ред за одобряването є
Чл. 3. Началният капитал на действащо
дружество се определя в съответствие с чл. 9
от Регламент (ЕС) 2019/2033.
Чл. 4. В началния капитал на действащо
дружество, изчислен по реда на чл. 3, което
притежава вещни права върху недвижими
вещи, се включва само стойността на правата,
които са пряко свързани с дейностите и услугите по чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ, в размер не
повече от 20 на сто от изискуемия минимален
размер на капитала по чл. 10 от ЗПФИ.
Чл. 5. (1) Условията за издаване на разрешение по чл. 11, ал. 3, т. 1 от ЗПФИ на
инвестиционен посредник, който не извър
шва нито една от инвестиционните услуги и
дейности по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 от ЗПФИ и
който изпълнява нареждания на клиенти във
връзка с финансови инструменти, да държи
такива инструменти за собствена сметка са
следните:
1. позициите са възникнали като резултат
от невъзможността на инвестиционния посредник да изпълни поръчките точно;
2. съвкупната пазарна стойност на всички
тези позиции не може да надхвърля 15 %
от началния капитал на инвестиционния
посредник;
3. инвестиционният посредник отговаря
на изискванията на чл. 11 от Регламент (ЕС)
2019/2033;
4. такива позиции имат случаен и временен
характер и са строго ограничени до времето,
необходимо за извършване на съответната
сделка.
(2) В случаите на възникване на позиции
за собствена сметка по ал. 1 инвестиционният
посредник уведомява Комисията незабавно,
но не по-късно от края на работния ден,
следващ деня на възникването, като подава
уведомление, в което са посочени най-малко
видът, обемът и стойността на финансовите
инструменти, времето, необходимо за закриване на позициите, както и причините за
възникването на тези позиции.
(3) Комисията по предложение на заместник-председател я, ръководещ у правление
„Надзор на инвестиционната дейност“ (заместник-председателя), издава разрешението
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по ал. 1 в срок 3 работни дни от получаване
на уведомлението, а когато са били поискани
допълнителни данни и документи – в срок 3
работни дни от получаването им, съответно
от изтичането на определения срок за предоставянето им. Член 167 се прилага съответно.
(4) Когато Комисията не издаде разрешението по ал. 3, инвестиционният посредник
закрива позицията незабавно.
Чл. 6. (1) Инвестиционен посредник, който
иска да получи разрешение по чл. 77 от Рег
ламент (ЕС) № 575/2013 във връзка с чл. 9,
параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/2033 за
обратно изк у пу ване на издадени от него
акции, подава заявление до Комисията, към
което прилага:
1. заверен препис от решението на общото
събрание на акционерите на дружеството за
обратно изкупуване на издадените от дружеството акции, в което е посочена целта на
обратното изкупуване;
2. данните и документите по чл. 29 и 30
от Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 на
Комисията от 7 януари 2014 г. за допълване
на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на регулаторните технически стандарти за
капиталовите изисквания на институциите
(ОВ, L 74/8 от 14 март 2014 г.) (Делегиран
регламент (ЕС) № 241/2014).
(2) Комисията отказва да издаде разрешението по ал. 1, когато:
1. не са спазени изискванията на чл. 187а
от Търговския закон;
2. обратното изкупуване на акциите от
дружеството би довело до нарушаване на
изискванията на ЗПФИ, на Регламент (ЕС)
2019/2033, на актовете по прилагането им,
както и на чл. 9, параграф 3 от Регламент
(ЕС) 2019/2033 във връзка с Регламент (ЕС)
№ 575/2013 или Делегиран регламент (ЕС)
№ 241/2014.
(3) Разрешението по ал. 1 се дава по реда
на чл. 172 в срока по чл. 31, параграф 3 от
Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014.
Чл. 7. (1) Инвестиционен посредник, който
иска да получи разрешение по чл. 77 от Рег
ламент (ЕС) № 575/2013 във връзка с чл. 9,
параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/2033 за
намаляване на своя капитал, подава заявление
до Комисията, към което прилага:
1. заверен препис от решението на общото събрание на акционерите, съответно на
съдружниците, за намаляване на капитала,
в което е посочена целта на намаляването;
2. данните и документите по чл. 29 и 30 от
Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014.
(2) Комисията отказва да издаде разрешението по ал. 1, когато:
1. намаляването на капитала е направено
в нарушение на изискванията на чл. 199 – 203
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от Търговския закон, съответно на чл. 149 от
Търговския закон;
2. намаляването на капитала би довело
до нарушаване на изискванията на ЗПФИ,
на Регламент (ЕС) 2019/2033, на актовете по
прилагането им, на Регламент (ЕС) № 575/2013
или на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014
във връзка с чл. 9, параграф 3 от Регламент
(ЕС) 2019/2033.
(3) Разрешението по ал. 1 се дава по реда
на чл. 172 в срока по чл. 31, параграф 3 от
Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014.
Чл. 8. Член 7 се прилага съответно и за
инвестиционен посредник, който иска да получи разрешение за намаляване на премийни
резерви от емисии, свързани с капиталовите
инструменти и подчинените заеми.
Чл. 9. (1) Инвестиционен посредник, който
иска да получи разрешение по чл. 26, параграф
2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 във връзка
с чл. 9, параграф 1, буква „i“ от Регламент
(ЕС) 2019/2033 за включване на междинната
или годишната печалба в базовия собствен
капитал от първи ред, преди компетентният
му орган да вземе, съответно да предложи
на съответния компетентен орган, официално решение за годишния резултат, подава
заявление до Комисията, към което прилага:
1. документ, заверен от одитора на инвес т и ц ион н и я посред н и к , по т върж да ва щ
печалбата, като:
а) относно годишната печалба се представя одиторски доклад или удостоверително
писмо, в което се посочва, че одитът не е
приключил и че одиторите не са установили
нещо, което да им дава основание да считат,
че окончателният доклад ще съдържа модифицирано мнение;
б) относно междинната печалба се представя одиторски доклад (в случай на извършен
одит), доклад за преглед по смисъла на МОС
2400 „Ангажименти за преглед на финансови
отчети“ или удостоверително писмо съгласно
условията на буква „а“, ако потвърждението,
представено от дружеството, не е одиторски
доклад;
2. декларация, подписана от лицата, които
управляват и представляват инвестиционния
посредник, че печалбата е записана съгласно
предвидените в приложимата счетоводна рамка принципи и че обхватът на пруденциалната
консолидация не е значително по-широк от
обхвата на потвърждението, което се съдържа
в документа на одитора по т. 1;
3. декларация съгласно приложение № 1,
подписана от лицата, които управляват и
представляват инвестиционния посредник,
в която се посочват основните елементи на
междинната или годишната печалба, включително приспаданията за очаквани отчисления
от печалбата или очаквани дивиденти или
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други документи, удостоверяващи очаквани
отчисления от печалбата или дивиденти;
4. заверен препис от решението/предложението на компетентния орган на инвестиционния посредник за включване на междинната
или годишната печалба в базовия собствен
капитал от първи ред.
(2) В случаите, когато междинната или
годишната печалба се включва на консолидирана основа, изискванията на ал. 1, т. 2 и 3
се изпълняват от инвестиционния посредник
майка от Съюза, инвестиционния холдинг
майка от Съюза или смесени я финансов
холдинг майка от Съюза.
(3) Размерът на приспаданията за очаквани дивиденти и за очаквани отчисления
от печалбата се определя съгласно чл. 2 и
3 от Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014
във връзка с чл. 9, параграф 1, буква „i“ от
Регламент (ЕС) 2019/2033.
(4) Комисията отказва да издаде разрешение
по ал. 1, когато не са изпълнени условията
по Регламент (ЕС) № 575/2013, Делегиран
регламент (ЕС) № 241/2014 във връзка с
чл. 9, параграф 1, буква „i“ от Регламент (ЕС)
2019/2033 или тази наредба, както и когато не
са изпълнени условията по Регламент (ЕС)
2019/2033.
(5) За издаване на разрешението по ал. 1
се прилага съответно чл. 172.
Чл. 10. (1) Инвест иционен посредник,
който иска да получи разрешение по чл. 26,
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 за
включване на капиталови инструменти по
чл. 26, параграф 1, буква „а“ от Регламент
(ЕС) № 575/2013 във връзка с чл. 9, параграф 1,
буква „i“ от Регламент (ЕС) 2019/2033 в базовия собствен капитал от първи ред, подава
заявление до Комисията, към което прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния орган на инвестиционния посредник
за издаване на емисия капиталови инструменти и за изменение на устава, съответно
дружествения договор;
2. списък на лицата, придобили капиталови инструменти, данни относно размера
на придобитите инструменти от всяко едно
лице и документи, удостоверяващи, че всеки,
придобил капиталови инструменти, е внесъл
по набирателната сметка на инвестиционния
посредник тяхната стойност, както и документи, доказващи произхода на средствата;
3. декларация, подписана от лицата, които
управляват и представляват инвестиционния
посредник, че инвестиционният посредник не
е финансирал пряко или непряко придобиването на инструментите;
4. данните и документите по чл. 4 и 5 от
Делегиран регламент (ЕС) № 2017/1946 на
Комисията от 11 юли 2017 г. за допълнение
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на директиви 2004/39/ЕО и 2014/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за изготвяне на изчерпателен списък
на сведенията, които да бъдат включвани от
кандидат-приобретателите в уведомлението за
предложено придобиване на квалифицирано
дялово участие в инвестиционен посредник
(ОВ, L 276/32 от 26 октомври 2017 г.) (Делегиран регламент (ЕС) № 2017/1946) и Наредба
№ 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен
оператор, за организиране на многостранна
система за търговия или организирана система
за търговия, за извършване на дейност като
инвестиционен посредник, инвестиционно
дружество, управляващо дружество, дружество
със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд, лице, управляващо
алтернативен инвестиционен фонд, и доставчик за докладване на данни (ДВ, бр. 109
от 2003 г.) (Наредба № 11 от 3.12.2003 г.) за
лицата, които в резултат на увеличението на
капитала ще придобият пряко или косвено 10
и над 10 на сто от акциите с право на глас,
съответно от дяловете;
5. удостоверение, издадено от „Централен
депозитар“ – АД, за регистриране на емисията капиталови инструменти в случаите, при
които се издават акции;
6. изменения устав, съответно дружествен
договор, съдържащ новия размер на капитала;
7. таблица за оценка на съответствието на
капиталовите инструменти с изискванията
на Регламент (ЕС) № 575/2013 и на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 във връзка с
чл. 9, параграф 1, буква „i“ от Регламент (ЕС)
2019/2033 съгласно приложение № 2, която
се изготвя от инвестиционния посредник и
съдържа информация за съответствието на
капиталовите инструменти със съответните
изисквания на посочените регламенти за
включването им като базов собствен капитал
от първи ред;
8. декларация, подписана от лицата, които
управляват и представляват инвестиционния
посредник, че представената информация е
точна и пълна, както и че капиталовите инструменти отговарят на условията за включването им като базов собствен капитал от
първи ред.
(2) Комисията отказва да издаде разрешение
по ал. 1, когато не са изпълнени условията
на Регламент (ЕС) № 575/2013, Делегиран
регламент (ЕС) № 241/2014 във връзка с
чл. 9, параграф 1, буква „i“ от Регламент (ЕС)
2019/2033 или тази наредба, както и когато не
са изпълнени условията на Регламент (ЕС)
2019/2033.
(3) За издаване на разрешението по ал. 1
се прилага съответно чл. 172.
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Чл. 11. (1) Инвестиционен посредник, който
иска да включи капиталови инструменти и
подчинени заеми в допълнителния капитал
от първи ред, съответно в капитала от втори
ред във връзка с чл. 9, параграф 1, буква „i“ от
Регламент (ЕС) 2019/2033, подава заявление за
одобрение до Комисията, към което прилага:
1. договор или друг документ за издаване
на капиталовия инструмент или за получаване на подчинения заем и заверен препис
от решението на компетентни я орган на
инвестиционния посредник за сключването
на договора или издаването на инструмента;
2. за капиталови инструменти и подчинени
заеми с нови или сложни характеристики – мотивирано и независимо правно становище,
потвърждаващо, че капиталовите инструменти
или подчинените заеми отговарят на условията за включването им като инструмент на
допълнителен капитал от първи ред или на
капитал от втори ред;
3. за капиталови инструменти, за които
се иска одобрение за включването им като
инструмент на допълнителния капитал от
първи ред – посочване на минималната сума
на базовия капитал, който ще се образува,
ако стойността на главницата по инструмента
бъде изцяло намалена или преобразувана в
базов капитал (чл. 54, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013) след намаление на
всички предвидими данъчни задължения или
плащания, резултат от преобразуването или
намалението или произтичащи и свързани с
инструмента към момента на преобразуването или намалението, като инвестиционният
посредник трябва да оцени и обясни сумата
на база данъчното третиране, приложимо към
датата на оценката и структурата на групата;
4. таблица за оценка на съответствието на
капиталовия инструмент, съответно на подчинения заем, с изискванията на Регламент
(ЕС) № 575/2013 и Делегиран регламент (ЕС)
№ 241/2014 във връзка с чл. 9, параграф 1,
буква „i“ от Регламент (ЕС) 2019/2033 съг
ласно приложение № 3, която се изготвя от
инвестиционния посредник и съдържа информация за съответствието на капиталовия
инструмент, съответно на подчинения заем,
с изискванията на посочените регламенти за
включването им като допълнителен капитал
от първи ред, съответно капитал от втори
ред, като отчита приложимите въпроси и
отговори на Европейския банков орган (ЕБО)
и Доклада на ЕБО относно наблюдението на
инструменти на допълнителния капитал от
първи ред;
5. декларация, подписана от лицата, които
управляват и представляват инвестиционния
посредник, че инвестиционният посредник не
е финансирал пряко или непряко придобиването на инструментите;
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6. декларация, подписана от лицата, които
управляват и представляват инвестиционния
посредник, че представената информация е
точна и пълна, че капиталовите инструменти
отговарят на условията за включването им
като допълнителен капитал от първи ред или
капитал от втори ред и че няма необявени
споразумения, които биха повлияли на тяхната допустимост;
7. документ за постъпване на средствата по
банкова сметка на инвестиционния посредник;
8. други документи по преценка на инвест иционни я посредник, необходими за
извършването на преценка дали да се издаде
исканото одобрение.
(2) Инвестиционният посредник посочва в
заявлението причините за издаване на капиталовия инструмент и за планиране на заема,
както и съответствието им с плана за капитала
(на индивидуална и консолидирана основа).
Заявлението по ал. 1 включва и описание
на въздействието върху собствения капитал
(базовия собствен капитал, допълнителния
капитал от първи ред и общия капитал) и
коефициента на задлъжнялост/ливъридж (за
допълнителния капитал от първи ред) за
всички нива на прилагане в съответствие
с част първа, дял втори от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 във връзка с чл. 9, параграф 1,
буква „i“ от Регламент (ЕС) 2019/2033 за тригодишен период, като се базира на прогноза
за плана за капитала и се отчита ал. 1, т. 3.
(3) Инвестиционният посредник може да
използва публикуваните от ЕБО стандартизирани образци за характеристиките и условията
при издаване на капиталови инструменти, както и Доклада на ЕБО относно наблюдението
на инструменти на допълнителния капитал
от първи ред.
(4) Комисията отказва да издаде одобрението по ал. 1, когато капиталовите инструменти и подчинените заеми не могат да бъдат
включени в допълнителния капитал от първи
ред, съответно в капитала от втори ред, както
и когато не са изпълнени изискванията за
включването им по Регламент (ЕС) № 575/2013,
Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 или
тази наредба във връзка с чл. 9, параграф 1,
буква „i“ от Регламент (ЕС) 2019/2033.
(5) Комисията по предложение на заместник-председателя се произнася по заявлението
в едномесечен срок при съответно прилагане
на чл. 172. При непроизнасяне в този срок се
счита, че включването на капиталови инструменти и подчинени заеми в допълнителния
капитал от първи ред, съответно в капитала
от втори ред, е одобрено.
(6) Инвестиционният посредник е длъжен
да уведоми Комисията за всяка промяна
в договора или документа за издаване на
капиталовия инструмент или за получаване
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на подчинения заем или за обстоятелства,
които могат да повлияят на включването им
като инструмент на допълнителния капитал
от първи ред или на капитала от втори ред.
Чл. 12. (1) При значително влошаване на
финансовото състояние инвестиционни ят
посредник е длъжен в 5-дневен срок от възникване на несъответствието да предложи
за одобрение от Комисията оздравителна
програма със срок за привеждане на финансовото състояние, капиталовата адекватност
и ликвидността си в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2019/2033 и актовете
по прилагането му, ЗПФИ и тази наредба не
по-дълъг от 3 месеца.
(2) Значително влошаване на финансовото
състояние на инвестиционния посредник е състояние, което е довело или би могло да доведе
до нарушаване на изискванията за капиталова
адекватност и ликвидност на Регламент (ЕС)
2019/2033 и актовете по прилагането му, на
ЗПФИ и тази наредба.
(3) Оздравителната програма трябва да
съдържа:
1. описание на нарушението или на влошеното финансово състояние;
2. причините, довели до нарушаване на
капиталовата адекватност и ликвидността на
инвестиционния посредник или до влошаване
на финансовото състояние;
3. конкретни мерки за привеж дане на
финансовото му състояние в съответствие с
изискванията на Регламент (ЕС) 2019/2033 и
актовете по прилагането му, на ЗПФИ и тази
наредба, които да са адекватни на извършеното
нарушение, в случай че има такова, както и
крайния срок за изпълнението им;
4. документи, от които е видно, че предложената оздравителна програма, съответно
предвижданите мерки, са приети от членовете
на компетентния съгласно устройствените
актове орган на дружеството;
5. отчет за капиталовата адекватност и
ликвидност, счетоводен баланс и отчет за
приходите и разходите на инвестиционния
по с р ед н и к к ъм дат ат а на нару шен ие т о,
съответно на влошаване на финансовото
състояние;
6. прогнозен отчет за капиталовата адекватност и ликвидност, счетоводен баланс и отчет
за приходите и разходите на инвестиционния
посредник към датата на изпълнението на
програмата.
(4) Комисията по предложение на заместник-председателя се произнася по заявлението
за одобрение на оздравителната програма
в 14-дневен срок от подаването на всички
необходими документи, като в 3-дневен срок
от вземане на решението изпраща писмено
уведомление на инвестиционния посредник.
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(5) Когато в рамките на срока по ал. 1 инвестиционният посредник приведе финансовото
си състояние, капиталовата си адекватност
и ликвидност в съответствие с изискванията
на Регламент (ЕС) 2019/2033 и актовете по
прилагането му, на ЗПФИ и тази наредба, той
уведомява Комисията за това най-късно на
следващия работен ден. В този случай той е
длъжен да представи информацията по ал. 3,
т. 1, 2 и 5, както и отчет за капиталовата
адекватност и ликвидност, счетоводен баланс
и отчет за приходите и разходите към датата
на привеждане в съответствие с изискванията
на Регламент (ЕС) 2019/2033 и актовете по
прилагането му, на ЗПФИ и тази наредба.
(6) Разпоредбите на този член не се прилагат за инвестиционните посредници, които
извършват дейност по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 и
ал. 3, т. 1 от ЗПФИ.
Раздел III
Изисквания относно капиталовата адекватност и ликвидност
Чл. 13. (1) Инвестиционен посредник,
който не отговаря на условията за малки
и невзаимосвързани инвестиционни посредници, определени в чл. 12, параграф 1 от
Регламент (ЕС) 2019/2033, разработва и прилага надеждни, ефективни и изчерпателни
механизми, стратегии и процеси, които му
позволяват да оценява и поддържа постоянно вътрешен капитал и ликвидни активи
в размери, видове и разпределения така, че
да са адекватни за покриване на рисковете,
на които инвестиционният посредник е или
може да бъде изложен, както и на рисковете,
които може да породи за другите.
(2) Механизмите, стратегиите и процесите
по ал. 1 се одобряват от управителния орган
на инвестиционния посредник. Те трябва да
са подходящи и пропорционални на естеството, мащаба и сложността на дейностите
на съответния инвестиционен посредник. Те
подлежат на периодичен вътрешен преглед от
инвестиционния посредник един път годишно
в срок до 31 януари за оценяване на съответствието им с нормативните изисквания и
доколко са пропорционални на естеството,
мащаба и сложността на дейностите на съответния инвестиционен посредник.
(3) Управителният орган на инвестиционния
посредник представя одобрените механизми,
стратегии и процеси по ал. 1 в Комисията в
14-дневен срок от получаване на лиценз за
извършване на дейност като инвестиционен
посредник или от приемане на изменения в тях.
(4) Инвестиционният посредник прилага
изискванията на ал. 1 – 3 на индивидуална
основа, освен ако не е предвидено друго в
Регламент (ЕС) 2019/2033, тази наредба или
друг нормативен акт.
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(5) Изискванията на ал. 1 – 3 се прилагат
от инвестиционния посредник и лицата по
чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033
на консолидирана основа в съответствие с
Регламент (ЕС) № 2019/2033, тази наредба
или друг нормативен акт.
Чл. 14. (1) Комисията по предложение на
заместник-председателя може да вземе решение, с което да изиска от инвестиционен
посредник, който отговаря на условията за
малки и невзаимосвързани инвестиционни
посредници, определени в чл. 12, параграф 1
от Регламент (ЕС) 2019/2033, да разработи и
прилага надеждни, ефективни и изчерпателни
механизми, стратегии и процеси, които му
позволяват да оценява и поддържа постоянно вътрешен капитал и ликвидни активи
в размери, видове и разпределения така, че
да са адекватни за покриване на рисковете,
на които инвестиционният посредник е или
може да бъде изложен.
(2) В случаите по ал. 1 се прилага чл. 13,
ал. 2, изречение първо и ал. 3 – 5.
(3) В сл у чаи те по а л. 1 механизми те,
стратегиите и процесите по ал. 1 подлежат
на периодичен вътрешен преглед от инвестиционния посредник веднъж на две години
в срок до 31 януари на календарната година,
след изтичането на съответния двугодишен
период, за оценяване на съответствието им
с нормативните изисквания и доколко са
пропорционални на естеството, мащаба и
сложността на дейностите на съответния
инвестиционен посредник.
Раздел IV
Организация по управление на рисковете
Чл. 15. (1) Управителният орган на инвестиционния посредник одобрява стратегии
те и политиките за поемане, управление,
наблюдение и редуциране на рисковете, на
които е изложен или може да бъде изложен
инвестиционният посредник, като взема под
внимание макроикономическата среда и стопанския му цикъл.
(2) Управителният орган на инвестиционния посредник извършва периодичен преглед на стратегиите и политиките по ал. 1
веднъж годишно в срок до 31 януари. При
необходимост прегледът по изречение първо
се извършва по-често.
Чл. 16. Инвестиционният посредник създава ясни правила за докладване пред управителния и контролния орган, които да обхващат всички значими рискове, политики за
управление на рисковете и техните изменения.
Чл. 17. (1) В състава на комитета по риска
в инвестиционен посредник по чл. 61а, ал. 1
от ЗПФИ участват само представители на контролния орган. Инвестиционният посредник,
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който е длъжен да създаде комитет по риска,
създава контролен орган.
(2) Членовете на комитета по риска притежават знания, умения и експертен опит, необходими да разбират напълно и да наблюдават
прилагането на стратегията и склонността
към поемане на риск от инвестиционния
посредник.
(3) Комитетът по риска съветва управителния и контролния орган на инвестиционния
посредник относно цялостната текуща и бъдеща стратегия относно риска и склонността
на инвестиционния посредник към поемане на
риск и подпомага висшия ръководен персонал
при прегледа и контрола по изпълнението на
стратегията. Управителният и контролният
орган на инвестиционния посредник носят
отговорност по отношение на стратегиите
и политиките във връзка с управлението и
контрола на рисковете.
(4) Когато е създаден комитет по риска, той
разполага с достъп до информация за рисковете, на които инвестиционният посредник е
изложен или може да бъде изложен.
Чл. 18. (1) Инвестиционният посредник
разработва, приема и прилага стратегии, политики, процеси и системи за установяване,
измерване, управление и наблюдение на:
1. съществените източници и ефекти на
риска за клиентите, както и на всяко съществено въздействие върху собствения капитал;
2. съществените източници и ефекти на
риска за пазара, както и на всяко съществено
въздействие върху собствения капитал;
3. съществените източници и ефекти на
риска за инвестиционния посредник, по-специално тези, които могат да намалят размера на
собствения капитал, който е на разположение
на инвестиционния посредник;
4. ликвидния риск, определен за подходящи периоди с различна продължителност,
включително в рамките на един ден, за да
се гарантира, че инвестиционният посредник
поддържа адекватно ниво на ликвидни ресурси,
включително по отношение на третирането на
съществените източници на риск по т. 1 – 3.
(2) Стратегиите, политиките, процесите и
системите по ал. 1 се приемат от управителния
орган на инвестиционния посредник.
(3) Стратегиите, политиките, процесите и
системите по ал. 1 трябва да:
1. са п ропорциона лни на слож ност та,
рисковия профил, обхвата на дейност на
инвестиционния посредник и толеранса към
риск, определени от управителния орган на
инвестиционния посредник;
2. отразяват значимостта на инвестиционния посредник във всяка държава членка, в
която той извършва дейност.
(4) За целите на ал. 1, т. 1 и на ал. 3 инвестиционният посредник взема предвид изиск
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ванията на ЗПФИ и актовете по прилагането
му за съхранение на паричните средства на
клиенти.
Чл. 19. (1) Инвестиционният посредник
разглежда възможността за сключване на
застраховка „Професионална отговорност“
като ефективно средство за управление на
риска по чл. 18, ал. 1, т. 1.
(2) Собствените парични средства на инвестиционния посредник могат да бъдат държани
на каса или по разплащателни или депозитни
сметки в банка, която не е в производство по
несъстоятелност или поставена под специален
надзор, в съответствие с чл. 43 от Регламент
(ЕС) 2019/2033. Собствените парични средства
на инвестиционния посредник по разплащателни или депозитни сметки в банка трябва
да бъдат в размер не по-малък от 70 на сто от
всички парични средства на инвестиционния
посредник. Паричните средства на клиенти
се държат в съответствие с чл. 93 от ЗПФИ.
(3) Собствените парични средства по разплащателни или депозитни сметки в банка, с
които инвестиционният посредник може да се
разпорежда по всяко време, трябва да бъдат
в размер не по-малък от 70 на сто от всички
парични средства, като инвестиционни ят
посредник предприема действия за тяхното
диверсифициране.
Чл. 20. Съществените източници на риска
за самия инвестиционен посредник по чл. 18,
ал. 1, т. 3, когато е приложимо, включват:
1. съществени промени в ба лансовата
стойност на активите, включително всякакви
претенции към обвързани агенти;
2. неизпълнение от страна на клиенти или
контрагенти;
3. позиции във финансови инструменти,
чуждестранни валути или стоки;
4. задължения към пенсионни схеми с
предварително определен размер на пенсията.
Чл. 21. Инвестиционният посредник надлежно отчита всяко съществено въздействие
върху собствения капитал, когато съществуват
рискове, които не са подходящо обхванати
от капита ловите изиск вани я, определени
съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2019/2033.
Раздел V
Изиск вани я към възнагра ж дени ята, политиката за възнагражденията и нейното
прилагане
Чл. 22. Инвестиционният посредник разработва и прилага политика за възнагражденията, която обхваща всички форми на
възнаграждения, като заплати и други финансови и материални стимули, включително
облаги, свързани с пенсиониране, за следните
категории персонал:
1. членовете на управителния и на контролния орган и висшия ръководен персонал;
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2. служители, чиято дейност е свързана с
поемане на рискове;
3. служители, изпълняващи контролни
функции, и
4. всички служители, чиито възнаграждения са най-малко равни на най-ниското
възнаграждение, получавано от категориите
персонал по т. 1 и 2 и чиито професионални
дейности имат съществено въздействие върху
рисковия профил на инвестиционния посредник или на управляваните от него активи.
Чл. 23. (1) При разработването и прилагането на политиката за възнагражденията
инвестиционният посредник прилага следните
принципи:
1. политиката за възнагражденията е ясно
документирана и пропорционална на мащаба,
вътрешната организация и естеството, както
и на обхвата и сложността на дейностите на
инвестиционния посредник;
2. политиката за възнагражденията е неутрална по отношение на пола;
3. политиката за възнагражденията е съобразена с разумното и ефективното управление
на риска и насърчава такова поведение;
4. политиката за възнагражденията съответства на бизнес стратегията и целите на
инвестиционния посредник и е съобразена с
дългосрочните последици от взетите инвестиционни решения;
5. политиката за възнагражденията включва
мерки за избягване на конфликти на интереси, поощрява отговорното осъществяване на
стопанска дейност и насърчава осведомеността
за риска и предпазливото поемане на риск;
6. контролният орган на инвестиционния
посредник, а когато не е създаден такъв – управителният орган на инвестиционния посредник, приема и периодично подлага на преглед
политиката за възнагражденията и отговаря
за контрола на нейното изпълнение;
7. изпълнението на политиката за възнагражденията се подлага най-малко веднъж
годишно на централен и независим вътрешен
преглед от звеното за вътрешен одит при
наличието на такова, а в останалите случаи – от звеното, осъществяващо функцията
по съответствие с нормативните изисквания;
8. служителите, изпълняващи контролни
фу нк ции, са независими от фу нк циите в
инвестиционния посредник, върху които упражняват контрол, разполагат с необходимите
правомощия и получават възнаграждение
според това доколко постигат свързаните с
техните функции цели, независимо от резултатите, постигнати от структурните звена,
които контролират;
9. възнаграждението на ръководителите на
звеното за управление на риска и на звеното,
осъществяващо функцията по съответствие с
нормативните изисквания, се контролира пря-
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ко от комитета по възнагражденията, а когато
такъв комитет не е създаден – от контролния
орган на инвестиционния посредник, а когато
не е създаден и контролен орган – от управителния орган на инвестиционния посредник,
като двете изключения в тази точка не се
прилагат по отношение на инвестиционните
посредници по чл. 61а, ал. 1 от ЗПФИ;
10. в политиката за възнагражденията се
определят отделни критерии за определяне на:
а) основното постоянно възнаграждение,
което най-вече отразява съответния професионален опит и отговорностите в рамките
на организацията, както е посочено в длъжностната характеристика на служителя като
част от условията на трудовия му договор или
в договора за управление;
б) променливото възнаграждение, което
отразява устойчивите и коригирани с оглед на
риска резултати от дейността на служителя,
както и резултатите от дейността, надхвърлящи
изискванията по длъжностната характеристика на служителя като част от условията
на трудовия му договор или в договора за
управление;
11. постоянни ят елемент (постоянното
възнаграждение) представлява преобладаващо
голям дял от общото възнаграждение, така че
да позволява прилагането на напълно гъвкава политика по отношение на променливите
елементи (променливото възнаграждение) на
възнаграждението, включително възможността да не се изплащат променливи елементи
на възнаграждението.
(2) В политиката за възнагражденията инвестиционният посредник определя подходящи
съотношения между постоянния и променливия елемент на общото възнаграждение, като
отчита стопанската дейност на инвестиционния посредник и свързаните с нея рискове,
както и влиянието на различните категории
персонал, посочени в чл. 22, върху рисковия
профил на инвестиционния посредник.
(3) Инвестиционният посредник въвежда
и прилага принципите, посочени в ал. 1, по
начин, подходящ за неговия мащаб и вътрешна организация и за естеството, обхвата и
сложността на неговата дейност.
Чл. 24. Когато инвестиционен посредник
получава извънредна публична финансова
подкрепа по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни
институции и инвестиционни посредници, се
прилагат следните правила:
1. инвестиционният посредник не плаща
променливо възнаграждение на членовете на
управителния и контролния орган;
2. когато е несъвместимо с поддържането на
стабилна капиталова база на инвестиционния
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посредник и със своевременното прекратяване
на извънредната публична финансова подкрепа, плащането на променливо възнаграждение
на всички служители, които не са членове на
управителния и контролния орган, е ограничено до част от нетните приходи.
Чл. 25. (1) За всяко променливо възнаграждение, предоставено и плащано от инвестиционен посредник на категориите персонал,
посочени в чл. 22, се прилагат освен изискванията на чл. 23, ал. 3 и следните изисквания:
1. когато променливото възнаграждение е
обвързано с резултатите от дейността, неговият
общ размер се определя като комбинация от
оценките за резултатите на отделното лице,
на съответното структурно звено, както и
на цялостните резултати на инвестиционния
посредник;
2. при оценката на резултатите на дадено
лице се вземат предвид финансови и нефинансови критерии;
3. оценката на резултатите по т. 1 обхваща
период от няколко години, като се отчита
стопанският цикъл на инвестиционния посредник, както и неговите стопански рискове;
4. променливото възнаграждение се определя така, че да не влияе върху способността
на инвестиционния посредник да осигури
стабилна капиталова база;
5. променливото възнаграждение може да
е гарантирано по изключение само за новоназначени служители за първата година от
назначаването им и при условие че инвестиционният посредник разполага със собствен
капитал над нормативните изисквания;
6. обезщетенията, свързани с предсрочното
прекратяване на трудов договор, отразяват
постигнатите с течение на времето резултати
на отделното лице, като с тях не се възнаграждава неуспех или некоректно поведение;
7. обезщетенията, свързани с договори за
предходна заетост, са съобразени с дългосрочните интереси на инвестиционния посредник;
8. измерването на резултатите от дейността, използвано за изчисляване на групите от
променливи елементи на възнаграждението,
отчита всички видове настоящи и бъдещи
рискове и свързаните с капиталовите изисквания и изискванията за ликвидност разходи
в приложение на Регламент (ЕС) 2019/2033;
9. при разпределението на променливите
елементи на възнаграждението в рамките на
инвестиционния посредник се отчитат всички
видове настоящи и бъдещи рискове;
10. най-малко 50 % от променливото възнаграждение се състои от един от следните
инструменти:
а) акции или равностойни права на собственост – в зависимост от правно-организационната форма на съответния инвестиционен
посредник;
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б) свързани с акции инструменти или
равностойни непарични инструменти – в зависимост от правно-организационната форма
на съответния инвестиционен посредник;
в) инструменти на допълнителния капитал
от първи ред или на капитала от втори ред
или други инструменти, които могат да бъдат
изцяло конвертирани в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред или да
бъдат отписани и които отразяват адекватно
кредитното качество на инвестиционния посредник като действащо предприятие;
г) непарични инструменти, които отразяват
инструментите на управлявания портфейл;
11. когато инвестиционен посредник не
емитира нито един от инструментите, посочени
в т. 10, той подава до Комисията заявление
за одобрение използването на алтернативни
мерки за постигане на целите по т. 10, като
за издаване на одобрението се прилага съответно чл. 172;
12. най-малко 40 % от променливото възнаграждение се отлага за срок от три до пет
години в зависимост от стопанския цикъл
на инвестиционния посредник, естеството на
стопанската му дейност, неговите рискове и
дейността на съответния служител, освен когато размерът на променливото възнаграждение
е особено висок, като в този случай частта
на отложеното променливо възнаграждение
възлиза на най-малко 60 %;
13. до 100 % от променливото възнаграждение не се изплаща при нисък или отрицателен финансов резултат на инвестиционния
посредник, вк лючително се удържат или
възстановяват изплатени суми променливо
възнаграждение, при спазване на критериите,
определени в политиката за възнагражденията, които включват най-малко случаите, при
които съответният служител:
а) е имал или е бил отговорен за поведение, което е довело до значителни загуби за
инвестиционния посредник;
б) вече не отговаря на изискванията за
квалификация и надеждност;
14. пенсионната политика на инвестиционния посредник отговаря на стратегията за
дейността, целите, ценностите и дългосрочните интереси на инвестиционния посредник.
(2) Категориите персона л, посочени в
чл. 22, не могат да използват лични стратегии за хеджиране или застраховане, свързано
с възнагражденията и отговорността, с цел
да намалят ефекта на посочените в ал. 1
изисквания.
(3) Променливото възнаграждение не се
изплаща посредством финансови инструменти
или методи, които улесняват неспазването
на Регламент (ЕС) 2019/2033, ЗПФИ и тази
наредба.
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Чл. 26. (1) За посочените в чл. 25, ал. 1,
т. 10 инструменти се провежда подходяща
политика на задържане за постигане на съответствие между стимулите за служителя и
дългосрочните интереси на инвестиционния
посредник, неговите кредитори и клиенти.
(2) Комисията по предложение на заместник-председателя може да наложи ограничения върху вида и формата на посочените в
чл. 25, ал. 1, т. 10 инструменти или да забрани
използването на определени инструменти за
целите на променливото възнаграждение.
Чл. 27. Променливото възнаграждение,
платимо съгласно чл. 25, ал. 1, т. 12 при
условията на отложено разпределение, се
предоставя не по-бързо отколкото на пропорционален принцип.
Чл. 28. (1) Когато служител напусне инвестиционния посредник, преди да навърши
пенсионна възраст, инвестиционният посредник задържа за срок от пет години облагите, свързани с пенсиониране, които са под
формата на посочените в чл. 25, ал. 1, т. 10
инструменти.
(2) Когато служител придобие правото на
пенсия за осигурителен стаж и възраст и се
пенсионира, облагите, свързани с пенсиониране, се изплащат на служителя под формата на
посочените в чл. 25, ал. 1, т. 10 инструменти
и подлежат на петгодишен период на ограничаване на прехвърлянето им.
Чл. 29. (1) Изискванията на чл. 25, ал. 1,
т. 10 и 12 и чл. 26 – 28 може да не се прилагат
по отношение на:
1. инвестиционен посредник, когато размерът на неговите балансови и задбалансови
активи през четиригодишния период непосредствено преди текущата финансова година
не надхвърля като средна стойност левовата
равностойност на 100 млн. евро;
2. служител, чието годишно променливо
възнаграждение не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро и не превишава 25
на сто от общото му годишно възнаграждение.
(2) Комисията по предложение на заместник-председателя може да завиши прага по
ал. 1, т. 1, когато инвестиционният посредник
отговаря на следните условия:
а) инвестиционният посредник не е сред
трите най-големи инвестиционни посредници
по обща стойност на активите в Република
България;
б) инвестиционният посредник не попада в
обхвата на чл. 1, ал. 1, т. 2 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни
институции и инвестиционни посредници или
ако попада, за него се прилагат опростени
изисквания при изготвянето на планове за
възстановяване и на планове за преструктуриране по чл. 25, ал. 1 от същия закон;
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в) размерът на балансовата и задбалансовата
дейност по търговския портфейл на инвестиционния посредник не надхвърля левовата
равностойност на 150 млн. евро;
г) размерът на балансовите и задбалансовите операции с деривати на инвестиционния
посредник не надхвърля левовата равностойност на 100 млн. евро;
д) прагът не надхвърля левовата равно
стойност на 300 млн. евро;
е) увеличаването на прага е целесъобразно,
като се вземат предвид естеството и обхватът
на дейността на инвестиционния посредник,
неговата вътрешна организация и когато е
приложимо, характеристиките на групата,
към която принадлежи.
(3) Комисията по предложение на заместник-председателя може да одобри спрямо
инвестиционен посредник да се прилага праг,
който е по-нисък от прага по ал. 1, т. 1, ако
това е целесъобразно, като се вземат предвид
естеството и обхватът на дейността на инвестиционния посредник, неговата вътрешна
организация и когато е приложимо, характеристиките на групата, към която принадлежи.
(4) Производствата по ал. 2 и 3 започват
по заявление на инвестиционния посредник
или по инициатива на Комисията. Член 172
се прилага съответно.
Чл. 30. (1) Комитетът по възнагражденията
в инвестиционен посредник по чл. 61а, ал. 1
от ЗПФИ трябва да отговаря на изискванията
за балансирано представителство на половете
и съставът му е така определен, че да може
да се произнася компетентно и независимо
по политиката и практиките за възнагражденията, както и по създадените стимули за
управление на риска, капитала и ликвидността.
(2) Комитетът по възнагражденията отговаря за изготвянето на решенията относно
възнагражденията, включително решенията,
които оказват влияние върху риска и управлението на риска на инвестиционния посредник
и които трябва да бъдат взети от управителния
или контролния орган на инвестиционния
посредник.
(3) Председателят и членовете на комитета по възнагражденията са членове на контролния орган в съответния инвестиционен
посредник. Инвестиционният посредник по
чл. 61а, ал. 1 от ЗПФИ, който няма контролен
орган, създава контролен орган.
(4) При изготвянето на посочените в ал. 2
решения комитетът по възнагражденията отчита обществения интерес и дългосрочните
интереси на акционерите, инвеститорите и
другите заинтересовани страни в инвестиционния посредник.
Чл. 31. (1) Инвестиционният посредник
във връзка с политиката за възнагражденията
предоставя на Комисията и оповестява пуб-
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лично в деня, в който публикува годишния си
финансов отчет, най-малко информацията по
чл. 51, алинея първа, букви „в“ и „г“ от Регламент (ЕС) 2019/2033, включително аспектите
на неутралност спрямо пола и разликата в заплащането на жените и мъжете – за категории
те персонал, чиито професионални дейности
имат съществено отражение върху рисковия
профил на инвестиционния посредник.
(2) Комисията предоставя информацията
по ал. 1 на ЕБО и я използва за сравняване
на тенденциите и практиките при възнагражденията.
(3) Инвестиционният посредник спазва
насоките на ЕБО относно прилагането на
разумна политика за възнагражденията и насоките на ЕБО за неутралните по отношение
на пола политики за възнагражденията, когато
Комисията е взела решение за прилагането
им в надзорната си практика.
Чл. 32. (1) Инвестиционният посредник
предоставя на Комисията информация за броя
на физическите лица, наети при него, чиито
възнаграждения за финансовата година са в
размер на левовата равностойност на 1 млн.
евро или повече, с разбивка по степени от
по левовата равностойност на 1 млн. евро,
включително информация за служебните им
задължения, съответната сфера на дейност и
основните елементи на заплатата, премиите,
дългосрочните възнаграждения и пенсионните вноски.
(2) При поискване инвестиционният посредник предоставя на Комисията данните
за общото възнаграждение на всеки член на
управителния и контролния орган, както и на
всеки служител от висшия ръководен персонал.
(3) Комисията предоставя информацията
по ал. 1 и 2 на ЕБО.
(4) Инвестиционният посредник спазва насоките на ЕБО за улесняване на прилагането
на ал. 1 – 3 и за осигуряване на последователността на събираната информация, когато
Комисията е взела решение за прилагането
им в надзорната си практика.
Раздел VI
Надзорен преглед и оценка
Чл. 33. (1) Комисията извършва прегледа
и оценката по чл. 66 от ЗПФИ на правилата,
стратегиите, процесите и механизмите, въведени от инвестиционните посредници, с цел
дали осигуряват добро управление и покритие
на техните рискове, както и проверка за спазване на изискванията на ЗПФИ, Регламент
(ЕС) 2019/2033 и актовете по прилагането им.
(2) При извършване на прегледа и оценката
по чл. 66 от ЗПФИ се вземат предвид размерът,
рисковият профил и моделът на стопанска
дейност на инвестиционния посредник.
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(3) При извършване на прегледа и оценката
по чл. 66 от ЗПФИ се оценяват най-малко
следните елементи, доколкото е целесъобразно
и приложимо:
1. рисковете, посочени в чл. 18 – 21;
2. географското местонахождение на експозициите на инвестиционния посредник;
3. бизнес моделът на инвестиционни я
посредник;
4. оценката на системния риск, като се
имат предвид критериите за идентифициране
и измерване на системния риск по чл. 23 от
Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския
парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г.
за създаване на Европейски надзорен орган
(Европейски банков орган), за изменение
на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на
Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ, L
331/12 от 15 декември 2010 г.) (Регламент (ЕС)
№ 1093/2010) или препоръките на Европейския
съвет за системен риск (ЕССР);
5. рисковете за сигурността на мрежите и
информационните системи на инвестиционния
посредник, за да се гарантира поверителността,
целостта и наличността на неговите процеси,
данни и активи;
6. експозицията на инвестиционния посредник към лихвения риск при дейности извън
търговския портфейл;
7. начинът на управление на инвестиционния посредник, както и способността на
членовете на управителния и контролния
орган да изпълняват задълженията си.
(4) При извършване на прегледа и оценката
по чл. 66 от ЗПФИ се взема предвид обстоятелството дали инвестиционният посредник
има сключена и действаща застраховка за
професионална отговорност.
(5) При оценяване на елемента по ал. 3,
т. 7 Комисията има достъп до дневния ред,
протоколите и придружителните документи
за заседанията на управителния и контролния
орган и комитетите им, както и до резултатите
от вътрешното или външното оценяване на
дейността на тези органи.
Чл. 34. (1) При определяне на честотата и
интензивността на прегледа и на оценката по
чл. 66 от ЗПФИ се вземат предвид:
1. размерът, естеството, мащабът и сложността на дейностите на съответния инвестиционен посредник;
2. системното значение на инвестиционния
посредник, когато е приложимо;
3. принципът на пропорционалност.
(2) Когато Комисията счита за необходимо с оглед на размера, естеството, мащаба и
сложността на дейностите на инвестиционните
посредници, които отговарят на условията за
малките и невзаимосвързани инвестиционни
посредници, определени в чл. 12, параграф 1
от Регламент (ЕС) 2019/2033, тя за всеки
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отделен случай определя дали и под каква
форма да се извършат прегледът и оценката
по чл. 66 от ЗПФИ на съответния инвестиционен посредник.
(3) За целите на ал. 1 се вземат предвид
правилата за съхранение на клиентски парични
средства, определени в ЗПФИ и Наредба № 58
от 28.02.2018 г. за изискванията за защита
на финансовите инструменти и паричните
средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на
възнаграждения, комисиони, други парични
или непарични облаги (ДВ, бр. 22 от 2018 г.).
Чл. 35. (1) Заместник-председателят прави
редовен преглед най-малко веднъж на три
години на спазването на изискванията за
разрешаване на използването на посочените в
чл. 22 от Регламент (ЕС) 2019/2033 вътрешни
модели.
(2) При прегледа по ал. 1 заместник-председателят анализира промените в дейността
на инвестиционния посредник и прилагането
на тези вътрешни модели спрямо въведените
нови продукти и анализира и преценява дали
той използва добре разработени и съвременни
техники и практики при тези вътрешни модели.
(3) При установяване на съществени недостатъци по отношение на обхващането на рисковете от вътрешния модел на инвестиционния
посредник Комисията по предложение на
заместник-председателя предприема действия
за отстраняване на недостатъците или предприема конкретни мерки за ограничаване на
последиците от тях, включително като налага
изисквания за осигуряване на допълнителен
капитал или по-високи мултипликационни
коефициенти.
(4) Когато при вътрешния модел за пазарен
риск, прилаган от инвестиционния посредник, се наблюдават множество случаи на
превишения, както са посочени в чл. 366 от
Регламент (ЕС) № 575/2013, които показват,
че вътрешният модел не е достатъчно точен
или не съответства на одобрения, Комисията
отнема разрешението за използване на вът
решния модел или налага съответни мерки за
осигуряване на бързото му усъвършенстване
в рамките на определен от Комисията срок.
Чл. 36. (1) Когато инвестиционен посредник е получил разрешение за използване на
вътрешни модели, но той вече не отговаря на
изискванията за прилагане на тези вътрешни
модели, Комисията изисква от него или да
докаже, че неспазването на тези изисквания
няма съществено въздействие, или да представи план и да определи срок за постигане
на съответствие с тези изисквания.
(2) Когато има вероятност представеният
план по ал. 1 да не доведе до пълно спазване
на изискванията или ако определеният срок
по ал. 1 не е приемлив, Комисията по пред-
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ложение на заместник-председателя изисква
да се измени представеният план.
(3) Ако вероятността инвестиционният
посредник да постигне спазване на изискванията в определения срок е малка или не са
представени достатъчно доказателства, че
въздействието от неспазването е несъществено,
Комисията отнема разрешението за използване на вътрешни модели или го ограничава
до областите, в които е налице спазване на
изискванията или в които такова спазване
може да се постигне в приемлив срок.
(4) Инвестиционният посредник спазва насоките на ЕБО относно критерии за начина,
по който инвестиционните посредници трябва
да използват вътрешните модели, както и
за начина, по който тези вътрешни модели
трябва да третират сходни рискове или експозиции, когато Комисията е взела решение
за прилагането им в надзорната си практика.
Чл. 37. (1) Комисията информира ЕБО за:
1. процеса на извършване на преглед и
оценка по чл. 66 от ЗПФИ;
2. методологията, по която се вземат решенията по чл. 276, ал. 1, т. 11, буква „а“,
т. 12, т. 13, буква „а“, т. 14 – 19, т. 20, буква
„а“, т. 21, буква „а“, т. 22 и 25, чл. 276а, 276б
и 276д от ЗПФИ;
3. определеното от Република България
равнище на административните санкции.
(2) Комисията може да вземе решение да
прилага в надзорната си практика насоките
на ЕБО и ЕОЦКП, с които по начин, който
съответства на размера, структурата и вът
решната организация на инвестиционните
посредници, както и на естеството, обхвата и
сложността на техните дейности, доуточнява
общите процедури и методики за процеса на
надзорен преглед и оценка, както и за оценката на третирането на рисковете.
(3) Комисията може да вземе решение да
прилага в надзорната си практика насоките на
ЕБО за въвеждане на критерии по отношение
на рисковете от екологичен, социален или
управленски характер за процеса на надзорен
преглед и оценка.
Раздел VII
Отчетност и оповестяване на информация
от предприятията майки и инвестиционните
посредници
Чл. 38. (1) Инвестиционните посредници,
които не отговарят на условията за малките
и невзаимосвързани инвестиционни посред
ници, определени в чл. 12, параграф 1 от
Регламент (ЕС) 2019/2033, и инвестиционните
посредници, посочени в чл. 46, параграф 2 от
Регламент (ЕС) 2019/2033, публикуват информацията по чл. 46 от Регламент (ЕС) 2019/2033
на индивидуална основа веднъж годишно в
срок 90 дни от завършването на финансовата
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година, а на консолидирана основа – веднъж
годишно в срок 180 дни от завършването на
финансовата година.
(2) Инвестиционните посредници по ал. 1
оповестяват цялата или част от информацията по ал. 1 повече от веднъж годишно по
решение на заместник-председателя, в което
се определя и краен срок за публикуването є.
(3) Инвестиционните посредници по ал. 1 и
предприятията майки оповестяват информацията по ал. 1 и 2, както и годишния финансов
отчет най-малко на интернет страниците си.
(4) Предприятията майки на инвестиционните посредници по ал. 1 ежегодно публикуват
в пълен вид или чрез препратки към равно
стойна информация описание на правната си
структура и управленската и организационната структура на групата от инвестиционни
посредници, както и съответна информация
за акционери или съдружници.
Чл. 39. Инвестиционният посредник оповестява на своята интернет страница информация по чл. 51 от Регламент (ЕС) 2019/2033.
Раздел VIII
Допълнителни изисквания за оценка на
активите на клиента
Чл. 40. Инвестиционният посредник оценява активите на клиента за целите на определяне факторите в управление на активи
(AUM), държани парични средства на клиенти
(CMH) и съхранение и администриране на
клиентски активи (ASA) в съответствие с
Международните счетоводни стандарти.
Чл. 41. (1) Инвестиционният посредник
приема и прилага правила за оценка на
активите на клиента, без значение дали са
свързани с предоставянето на инвестиционни
и/или допълнителни услуги, които съдържат
най-малко следното:
1. описание на начина на определяне на
справедлива стойност на активите на клиента,
включително избрания метод за оценка, както
и обосновка за определянето му;
2. източниците на информацията, въз основа на която се извършва оценката, както и
условията и реда за получаването є;
3. условията и реда за съхраняване на дан
ните и документите, получени или изготвени
във връзка с извършване на оценката.
(2) Инвестиционните посредници представят в Комисията правилата по ал. 1 в
7-дневен срок от приемането им, съответно
от приемане на изменения в тях.
Раздел IX
Задължение за представяне на информация
на Комисията
Чл. 42. Инвестиционният посредник представя справките, определени в технически
стандарт за изпълнение по чл. 54, параграф 3
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от Регламент (ЕС) 2019/2033, чрез специално
създадена електронна система на Комисията,
в определен от Европейския банков орган
за получаване формат (XBRL формат) и в
съответствие с изискванията, определени в
посочения технически стандарт.
Чл. 43. (1) Инвестиционните посредници
представят в Комисията за всяко тримесечие и в сроковете, определени в технически
стандарт за изпълнение по чл. 54, параграф 3
от Регламент (ЕС) 2019/2033, допълнителни
справки по образец, формат и ред, определени
от заместник-председателя.
(2) По искане на заместник-председателя
инвестиционните посредници представят допълнителна информация, включително отчети
за финансова информация, както и отчет за
капиталова адекватност и ликвидност, за пократък период.
(3) По искане на заместник-председателя
инвестиционният посредник представя допълнителни сведения и разяснения по отчетите,
включително аналитични справки по всяка
позиция.
Чл. 44. Когато инвестиционният посредник
не приспада за целите на изчисляването на
собствения капитал позициите в инструменти
на собствения капитал на предприятие от
финансовия сектор в рамките на група инвестиционни посредници в съответствие с чл. 9,
параграф 5 от Регламент (ЕС) 2019/2033, той
уведомява Комисията и предоставя следната
информация:
1. доказателства за липсата на съществени
практически или правни пречки за бързото
прехвърляне на капитал или изплащане на
задълженията от предприятието майка;
2. описание на процедурите за оценка,
измерване и контрол на риска на предприятието майка и начина, по който те включват
предприятието от финансовия сектор.
Г л а в а

т р е т а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ
ПОСРЕДНИЦИ ПО ЧЛ. 9а, АЛ. 2 ОТ ЗПФИ
Раздел I
Изисквания относно капитала, включително
притежаването на допълнителен собствен
капитал. Изисквания към оздравителната
програма и ред за одобряването є
Чл. 45. Началният капитал на действащо
дружество се определя в съответствие с чл. 9
от Регламент (ЕС) 2019/2033.
Чл. 46. В началния капитал на действащо
дружество, изчислен по реда на чл. 45, което
притежава вещни права върху недвижими
вещи, се включва само стойността на правата,
които са пряко свързани с дейностите и услугите по чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ, в размер не
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повече от 20 на сто от изискуемия минимален
размер на капитала по чл. 10 от ЗПФИ.
Чл. 47. (1) Условията за издаване на разрешение по чл. 11, ал. 3, т. 1 от ЗПФИ на
инвестиционен посредник, който не извършва нито една от инвестиционните услуги и
дейности по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 от ЗПФИ с
предмет финансови инструменти по смисъла
на Регламент (ЕС) № 575/2013 и който изпълнява нареждания на клиенти във връзка
с финансови инструменти, да държи такива
инструменти за собствена сметка са следните:
1. позициите са възникнали като резултат
от невъзможността на инвестиционния посредник да изпълни поръчките точно;
2. съвкупната пазарна стойност на всички
тези позиции не може да надхвърля 15 %
от началния капитал на инвестиционния
посредник;
3. инвестиционният посредник отговаря на
изискванията по чл. 92 – 95 и част четвърта
от Регламент (ЕС) № 575/2013;
4. такива позиции имат случаен и временен
характер и са строго ограничени до времето,
необходимо за извършване на съответната
сделка.
(2) В случаите на възникване на позиции
за собствена сметка по ал. 1 инвестиционният
посредник уведомява Комисията незабавно,
но не по-късно от края на работния ден,
следващ деня на възникването, като подава
уведомление, в което са посочени най-малко
видът, обемът и стойността на финансовите
инструменти, времето, необходимо за закриване на позициите, както и причините за
възникването на тези позиции.
(3) Комисията по предложение на заместник-председателя издава разрешението по
ал. 1 в срок 3 работни дни от получаване на
уведомлението, а когато са били поискани
допълнителни данни и документи – в срок 3
работни дни от получаването им, съответно
от изтичането на определения срок за предоставянето им. Член 172 се прилага съответно.
(4) Ако Комисията не издаде разрешението
по ал. 3, инвестиционният посредник закрива
позицията незабавно.
Чл. 48. (1) Инвестиционен посредник,
който иска да получи разрешение по чл. 77
от Регламент (ЕС) № 575/2013 за обратно изкупуване на издадени от него акции, подава
заявление до Комисията, към което прилага:
1. заверен препис от решението на общото
събрание на акционерите на дружеството за
обратно изкупуване на издадените от дружеството акции, в което е посочена целта на
обратното изкупуване;
2. данните и документите по чл. 29 и 30 от
Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014.
(2) Комисията отказва да издаде разрешението по ал. 1, когато:
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1. не са спазени изискванията по чл. 187а
от Търговския закон;
2. обратното изкупуване на акциите от
дружеството би довело до нарушаване на
изискванията на ЗПФИ, на актовете по прилагането му, на Регламент (ЕС) № 575/2013
или на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014.
(3) За издаване на разрешението по ал. 1
се прилага съответно чл. 172.
Чл. 49. (1) Инвестиционен посредник, който иска да получи разрешение по чл. 77 от
Регламент (ЕС) № 575/2013 за намаляване на
своя капитал, подава заявление до Комисията,
към което прилага:
1. заверен препис от решението на общото събрание на акционерите, съответно на
съдружниците, за намаляване на капитала,
в което е посочена целта на намаляването;
2. данните и документите по чл. 29 и 30 от
Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014.
(2) Комисията отказва да издаде разрешението по ал. 1, когато:
1. намаляването на капитала е направено
в нарушение на изискванията по чл. 199 – 203
от Търговския закон, съответно чл. 149 от
Търговския закон;
2. намаляването на капитала би довело до
нарушаване на изискванията на ЗПФИ, на
актовете по прилагането му, на Регламент
(ЕС) № 575/2013 или на Делегиран регламент
(ЕС) № 241/2014.
(3) За издаване на разрешението по ал. 1
се прилага съответно чл. 172.
Чл. 50. Член 49 се прилага съответно и за
инвестиционен посредник, който иска да получи разрешение за намаляване на премийни
резерви от емисии, свързани с капиталовите
инструменти и подчинените заеми.
Чл. 51. (1) Инвест иционен посредник,
който иска да получи разрешение по чл. 26,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 за
включване на междинната или годишната
печалба в базовия собствен капитал от първи
ред, преди компетентният му орган да вземе,
съответно да предложи на съответния компетентен орган, официално решение за годишния
резултат, подава заявление до Комисията, към
което прилага:
1. документ, заверен от одитора на инвес т и ц ион н и я посред н и к , по т върж да ва щ
печалбата, като:
а) относно годишната печалба се представя одиторски доклад или удостоверително
писмо, в което се посочва, че одитът не е
приключил и че одиторите не са установили
нещо, което да им дава основание да считат,
че окончателният доклад ще съдържа модифицирано мнение;
б) относно междинната печалба се представя одиторски доклад (в случай на извършен
одит), доклад за преглед по смисъла на МОС
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2400 „Ангажименти за преглед на финансови
отчети“ или удостоверително писмо съгласно
условията на буква „а“, ако потвърждението,
представено от дружеството, не е одиторски
доклад;
2. декларация, подписана от лицата, които
управляват и представляват инвестиционния
посредник, че печалбата е записана съгласно
предвидените в приложимата счетоводна рамка принципи и че обхватът на пруденциалната
консолидация не е значително по-широк от
обхвата на потвърждението, което се съдържа
в документа на одитора по т. 1;
3. декларация съгласно приложение № 1,
подписана от лицата, които управляват и
представляват инвестиционния посредник,
в която се посочват основните елементи на
междинната или годишната печалба, включително приспаданията за очаквани отчисления
от печалбата или очаквани дивиденти, или
други документи, удостоверяващи очаквани
отчисления от печалбата или дивиденти;
4. заверен препис от решението/предложението на компетентния орган на инвестиционния посредник за включване на междинната
или годишната печалба в базовия собствен
капитал от първи ред.
(2) В случаите, когато междинната или
годишната печалба се включва на консолидирана или подконсолидирана основа, изискванията по ал. 1, т. 2 и 3 се изпълняват от
консолидиращото лице.
(3) Размерът на приспаданията за очаквани дивиденти и за очаквани отчисления от
печалбата се определя съгласно чл. 2 и 3 от
Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014.
(4) Комисията отказва да издаде разрешение
по ал. 1, когато не са изпълнени условията
по Регламент (ЕС) № 575/2013, Делегиран
регламент (ЕС) № 241/2014 или тази наредба.
(5) За издаване на разрешението по ал. 1
се прилага съответно чл. 172.
Чл. 52. (1) Инвестиционен посредник,
който иска да получи разрешение по чл. 26,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 за
включване на капиталови инструменти по
чл. 26, параграф 1, буква „а“ от Регламент
(ЕС) № 575/2013 в базовия собствен капитал
от първи ред, подава заявление до Комисията,
към което прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния орган на инвестиционния посредник
за издаване на емисия капиталови инструменти и за изменение на устава, съответно
дружествения договор;
2. списък на лицата, придобили капиталови инструменти, данни относно размера
на придобитите инструменти от всяко едно
лице и документи, удостоверяващи, че всеки,
придобил капиталови инструменти, е внесъл
по набирателната сметка на инвестиционния
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посредник тяхната стойност, както и документи, доказващи произхода на средствата;
3. декларация, подписана от лицата, които
управляват и представляват инвестиционния
посредник, че инвестиционният посредник не
е финансирал пряко или непряко придобиването на инструментите;
4. данните и документите по чл. 4 и 5 от
Делегиран регламент (ЕС) № 2017/1946 и
Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицата, които
в резултат на увеличението на капитала ще
придобият пряко или косвено 10 и над 10 на
сто от акциите с право на глас, съответно
от дяловете;
5. удостоверение, издадено от „Централен
депозитар“ – АД, за регистриране на емисията капиталови инструменти в случаите, при
които се издават акции;
6. изменения устав, съответно дружествен
договор, съдържащ новия размер на капитала;
7. таблица за оценка на съответствието на
капиталовите инструменти с изискванията на
Регламент (ЕС) № 575/2013 и на Делегиран
регламент (ЕС) № 241/2014 съгласно приложение № 2, която се изготвя от инвестиционния посредник и съдържа информация за
съответствието на капиталовите инструменти
със съответните изисквания на посочените
регламенти за включването им като базов
собствен капитал от първи ред;
8. декларация, подписана от лицата, които
управляват и представляват инвестиционния
посредник, че представената информация е
точна и пълна, както и че капиталовите инструменти отговарят на условията за включването им като базов собствен капитал от
първи ред.
(2) Комисията отказва да издаде разрешение
по ал. 1, когато не са изпълнени условията
на Регламент (ЕС) № 575/2013, Делегиран
регламент (ЕС) № 241/2014 или тази наредба.
(3) За издаване на разрешението по ал. 1
се прилага съответно чл. 172.
Чл. 53. (1) Инвестиционен посредник, който
иска да включи капиталови инструменти и
подчинени заеми в допълнителния капитал от
първи ред, съответно в капитала от втори ред,
подава заявление за одобрение до Комисията,
към което прилага:
1. договор или друг документ за издаване
на капиталовия инструмент или за получаване на подчинения заем и заверен препис
от решението на компетентни я орган на
инвестиционния посредник за сключването
на договора или издаването на инструмента;
2. за капиталови инструменти и подчинени
заеми с нови или сложни характеристики – мотивирано и независимо правно становище,
потвърждаващо, че капиталовите инструменти
или подчинените заеми отговарят на условията за включването им като инструмент на
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допълнителен капитал от първи ред или на
капитал от втори ред;
3. за капиталови инструменти, за които
се иска одобрение за включването им като
инструмент на допълнителния капитал от
първи ред – посочване на минималната сума
на базовия капитал, който ще се образува,
ако стойността на главницата по инструмента
бъде изцяло намалена или преобразувана в
базов капитал (чл. 54, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013) след намаление на
всички предвидими данъчни задължения или
плащания, резултат от преобразуването или
намалението или произтичащи и свързани с
инструмента към момента на преобразуването или намалението, като инвестиционният
посредник трябва да оцени и обясни сумата
на база данъчното третиране, приложимо към
датата на оценката и структурата на групата;
4. таблица за оценка на съответствието на
капиталовия инструмент, съответно на подчинения заем, с изискванията на Регламент
(ЕС) № 575/2013 и Делегиран регламент (ЕС)
№ 241/2014 съгласно приложение № 3, която
се изготвя от инвестиционния посредник и
съдържа информация за съответствието на
капиталовия инструмент, съответно на подчинения заем, с изискванията на посочените
регламенти за включването им като допълнителен капитал от първи ред, съответно капитал от втори ред, като отчита приложимите
въпроси и отговори на ЕБО и Доклада на
ЕБО относно наблюдението на инструменти
на допълнителния капитал от първи ред;
5. декларация, подписана от лицата, които
управляват и представляват инвестиционния
посредник, че инвестиционният посредник не
е финансирал пряко или непряко придобиването на инструментите;
6. декларация, подписана от лицата, които
управляват и представляват инвестиционния
посредник, че представената информация е
точна и пълна, че капиталовите инструменти
отговарят на условията за включването им
като допълнителен капитал от първи ред или
капитал от втори ред и че няма необявени
споразумения, които биха повлияли на тяхната допустимост;
7. документ за постъпване на средствата по
банкова сметка на инвестиционния посредник;
8. други документи по преценка на инвест иционни я посредник, необходими за
извършването на преценка дали да се издаде
исканото одобрение.
(2) Инвестиционният посредник посочва в
заявлението причините за издаване на капиталовия инструмент и за планиране на заема,
както и съответствието им с плана за капитала
(на индивидуална и консолидирана основа).
Заявлението по ал. 1 включва и описание
на въздействието върху собствения капитал
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(базовия собствен капитал, допълнителния
капитал от първи ред и общия капитал) и
коефициента на задлъжнялост/ливъридж (за
допълнителния капитал от първи ред) за
всички нива на прилагане в съответствие
с част първа, дял втори от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 за тригодишен период, като се
базира на прогноза за плана за капитала и
се отчита ал. 1, т. 3.
(3) Инвестиционният посредник може да
използва публикуваните от ЕБО стандартизирани образци за характеристиките и условията
при издаване на капиталови инструменти, както и Доклада на ЕБО относно наблюдението
на инструменти на допълнителния капитал
от първи ред.
(4) Комисията отказва да издаде одобрението по ал. 1, когато капиталовите инструменти и подчинените заеми не могат да бъдат
включени в допълнителния капитал от първи
ред, съответно в капитала от втори ред, както
и когато не са изпълнени изискванията за
включването им по Регламент (ЕС) № 575/2013,
Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 или
тази наредба.
(5) Комисията по предложение на заместник-председателя се произнася по заявлението
в едномесечен срок при съответно прилагане
на чл. 172. При непроизнасяне в този срок се
счита, че включването на капиталови инструменти и подчинени заеми в допълнителния
капитал от първи ред, съответно в капитала
от втори ред, е одобрено.
(6) Инвестиционният посредник е длъжен
да уведоми Комисията за всяка промяна
в договора или документа за издаване на
капиталовия инструмент или за получаване
на подчинения заем или за обстоятелства,
които могат да повлияят на включването им
като инструмент на допълнителния капитал
от първи ред или на капитала от втори ред.
Чл. 54. Изискванията към оздравителната
програма на инвестиционните посредници по
чл. 9а, ал. 2 от ЗПФИ и редът за одобряването
є са съгласно чл. 12.
Раздел II
Изисквания относно капиталовата адекватност и ликвидност
Чл. 55. (1) Правилата, процедурите и механизмите на инвестиционния посредник,
уреж дащи вътрешната организация, организационната структура, управлението на
рисковете, политиките за възнагражденията,
административните и счетоводните процедури,
вътрешния контрол по чл. 65 от ЗПФИ, са изчерпателни и пропорционални на естеството,
мащаба и сложността на рисковете, присъщи
за бизнес модела и дейностите на инвестиционния посредник, и осигуряват спазването на
пруденциалните изисквания.
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(2) Правилата по ал. 1 се изготвят при
отчитане на изискванията към вътрешната
оценка за капиталова адекватност, вътрешната
организация и третирането на рискове, политиката на възнагражденията, управлението на
рисковете, както и изискванията за управителния и контролния орган на инвестиционния
посредник съгласно чл. 14, 62 и 64 от ЗПФИ.
(3) Инвестиционният посредник прави
периодичен преглед на правилата и процедурите и ги актуализира един път годишно
до 31 януари.
(4) Управителният орган на инвестиционния
посредник следи процеса и изпълнението на
задълженията му за оповестяване и съобщаване на нормативно определената информация.
(5) При изготвянето на правилата инвестиционният посредник спазва насоките на
ЕБО, когато Комисията е взела решение за
прилагането им в надзорната си практика.
Чл. 56. (1) Всеки инвестиционен посредник
разработва и прилага надеждни, ефективни и
изчерпателни стратегии и процеси, които му
позволяват да оценява и поддържа постоянно
вътрешен капитал в размер, вид и разпределение така, че да е адекватен за покриване
на рисковете, на които е или може да бъде
изложен, в зависимост от степента и характера
на рисковете.
(2) Стратегиите и процесите по ал. 1 подлежат на периодичен вътрешен преглед от
инвестиционния посредник един път годишно
в срок до 31 януари за оценяване на съответствието им с нормативните изисквания
и доколко са пропорционални на характера,
степента и сложността на дейностите, извършвани от него.
(3) Управителният орган на инвестиционния
посредник изготвя стратегиите по ал. 1 и ги
представя за одобрение от общото събрание.
Управителният орган на инвестиционния
посредник приема правила за изпълнение
на стратегиите и описание на процесите и
ги представя в Комисията в 14-дневен срок
от получаване на лиценз за извършване на
дейност като инвестиционен посредник или
от приемане на изменения в тях.
(4) Инвестиционният посредник прилага
изискванията на ал. 1 – 3 на индивидуална
основа, освен ако не е предвидено друго в
Регламент (ЕС) № 575/2013, тази наредба или
друг нормативен акт.
(5) Изискванията на ал. 1 – 3 се прилагат от
инвестиционния посредник на консолидирана
основа, когато той е дъщерно дружество в
Република България или предприятие майка,
както и когато е включен в консолидацията
по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(6) В сл у чаите, когато инвестиционен
посредник е институция майка в Република
България, той осигурява прилагането на ал. 1
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на консолидирана основа в степента и по начина, описани в част първа, дял II, глава 2,
раздели 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(7) В случаите, когато инвестиционен посредник е контролиран от финансов холдинг
майка или финансов холдинг майка със смесена дейност в държава членка в степента и
по начина, уредени в част първа, дял втори,
глава 2, раздели 2 и 3 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, той изпълнява задължението по
ал. 1 въз основа на консолидираното състояние на финансовия холдинг или финансовия
холдинг със смесена дейност. Ако финансовият холдинг майка или финансовият холдинг
майка със смесена дейност в държава членка
контролира повече от един инвестиционен
посредник, изречение първо се прилага само
спрямо инвестиционния посредник, върху
който се упражнява надзор на консолидирана
основа в съответствие с чл. 231 от ЗПФИ.
(8) Инвестиционен посредник, който е
дъщерно дружество, изпълнява изискванията
на ал. 1 на подконсолидирана основа, ако
той или неговото предприятие майка, когато
последното е финансов холдинг или финансов
холдинг със смесена дейност, притежават
институция, финансова институция или управляващо дружество съгласно определението
по § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби
на Закона за допълнителния надзор върху
финансовите конгломерати, като дъщерно
дружество в трета държава, както и когато
имат дялово участие в такова предприятие.
Чл. 57. (1) Всеки инвестиционен посредник прилага изискванията на раздели I – IV
и изискв анията съгласно чл. 14, 62 и 64 от
ЗПФИ на индивидуална основа, освен ако
Комисията по предложение на заместникпредседателя не разреши освобождаване от
изискванията на чл. 6, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 575/2013 съгласно чл. 7 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
(2) Инвестиционните посредници, финансовите холдинги, финансовите холдинги със
смесена дейност или холдингите със смесена
дейност, които са обект на надзор на консолидирана основа от страна на Комисията,
прилагат изискванията на раздели I – IV и
изискванията съгласно чл. 14, 62 и 64 от ЗПФИ
на консолидирана или подконсолидирана основа, като осигуряват, че прилаганите от тях
правила, процедури и механизми в изпълнение
на посочените разпоредби са последователни и добре интегрирани и им позволяват да
изготвят данни и информация във връзка
с изпълнение на приложимите спрямо тях
нормативни изисквания.
(3) Инвестиционните посредници, финансовите холдинги, финансовите холдинги със
смесена дейност или холдингите със смесена
дейност, които са обект на надзор на консо-
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лидирана основа от страна на Комисията,
осигуряват въвеждането на правилата, процедурите и механизмите по ал. 2 и в дъщерните
си дружества, включително в тези, които не
са обхванати от ЗПФИ и тази наредба.
(4) Изискванията на раздели I – IV и изискванията съгласно чл. 14, 62 и 64 от ЗПФИ за
дъщерните дружества, които не са обхванати
от ЗПФИ и тази наредба, не се прилагат, ако
инвестиционният посредник, който е институция майка от Европейския съюз (ЕС), е
контролиран от финансов холдинг майка от ЕС
или от финансов холдинг майка със смесена
дейност от ЕС, докаже пред Комисията, че
приложението на тези изисквания е незаконосъобразно съгласно законодателството на
съответната трета държава, в която е установено дъщерното дружество.
(5) Вътрешната организация, административните и счетоводните процедури на инвестиционния посредник осигуряват възможност
на заместник-председател я, съответно на
Комисията, да установи по всяко време съответствието на дейността му с пруденциалните
изисквания по Регламент (ЕС) № 575/2013,
ЗПФИ и тази наредба.
Чл. 58. (1) Инвестиционният посредник,
получил лиценз да предоставя инвестиционни услуги по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 от ЗПФИ,
п ри лага изиск вани я та за лик ви дност по
част шеста от Регламент (ЕС) № 575/2013
на индивидуална основа съгласно разпоредбите на чл. 6, параграф 4 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
(2) С разрешение на Комисията по предложение на заместник-председателя инвестиционният посредник може да бъде освободен от
изискванията за ликвидност по част шеста от
Регламент (ЕС) № 575/2013 на индивидуална
основа в зависимост от естеството, мащаба и
сложността на дейностите, които извършва.
(3) С разрешение на Комисията по предложение на заместник-председателя инвестиционният посредник може да бъде освободен от
изискванията за ликвидност по част шеста от
Регламент (ЕС) № 575/2013 на консолидирана
основа в зависимост от изискванията на чл. 11,
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Чл. 59. С разрешение на Комисията по
предложение на заместник-председателя в случаите по чл. 8 от Регламент (ЕС) № 575/2013
инвестиционният посредник, всички или някои
от неговите дъщерни дружества в ЕС могат
да бъдат освободени да не изпълняват задълженията си за ликвидност по чл. 58 изцяло
или частично. В случаите по изречение първо
Комисията упражнява надзор върху ликвидността на лицата в групата на консолидирана
основа като обособена ликвидна подгрупа.
Чл. 60. Инвестиционният посредник представя на Комисията цялата информация, ка-
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саеща отчитането на ликвидността съобразно
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 575/2013.
Чл. 61. (1) Въз основа на прегледа и оценката, извършени съгласно чл. 103 – 111, Комисията по предложение на заместник-председателя
с решение може да задължи инвестиционния
посредник да спазва специално изискване за
ликвидност с цел обхващане на рисковете,
на които е изложен или може да бъде изложен във връзка с ликвидността, като вземе
предвид следното:
1. конкретния модел на стопанска дейност
на инвестиционния посредник;
2. правилата, процесите и механизмите
на инвестиционни я посредник, вк лючващи въведената вътрешна организаци я на
инвестиционния посредник за спазване на
пруденциалните изисквания и процесите на
преглед на адекватността на капитала му, и
по-специално по чл. 80 – 85;
3. резултатите от прегледа и оценката,
извършени в съответствие с чл. 103;
4. системния ликвиден риск, който застрашава целостта на финансовите пазари.
(2) В случай на несъответствие между
действителната ликвидна позиция на инвестиционния посредник и всички изисквания
за л ик ви дност и с таби л но фина нси ра не,
установени на национално равнище или на
равнището на ЕС, Комисията, съответно
заместник-председателят, може да приложи
мерките и/или да наложи административни
наказания по част трета, дял трети от ЗПФИ.
Чл. 62. (1) Собствените парични средства
на инвестиционния посредник могат да бъдат
държани на каса или по разплащателни или
депозитни сметки в банка, която не е в производство по несъстоятелност или поставена
под специален надзор, в съответствие с чл. 43
от Регламент (ЕС) 2019/2033. Собствените парични средства на инвестиционния посредник
по разплащателни или депозитни сметки в
банка трябва да бъдат в размер не по-малък
от 70 на сто от всички парични средства на
инвестиционния посредник. Паричните средства на клиенти се държат в съответствие с
чл. 93 от ЗПФИ.
(2) Собствените парични средства по разплащателни или депозитни сметки в банка, с
които инвестиционният посредник може да се
разпорежда по всяко време, трябва да бъдат
в размер не по-малък от 70 на сто от всички
парични средства, като инвестиционни ят
посредник предприема действия за тяхното
диверсифициране.
Раздел III
Организация по управление на рисковете
Чл. 63. (1) Управителният орган на инвестиционния посредник изготвя стратегиите и
политиките за поемане, управление, наблю-
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дение и редуциране на рисковете, на които е
изложен или може да бъде изложен инвестиционният посредник, които се одобряват от
общото събрание. Управителният орган на
инвестиционния посредник извършва периодичен преглед най-малко един път годишно в
срок до 31 януари и го представя на общото
събрание заедно с отчета за дейността. При
необходимост прегледът по изречение първо
се извършва по-често.
(2) Стратегиите и политиките по ал. 1
включват и рисковете, породени от средата
на макрониво, в която инвестиционният посредник извършва дейността си относимо към
съответната фаза на икономическия цикъл.
Чл. 64. (1) Членовете на управителния и
контролния орган на инвестиционния посредник отделят достатъчно време за разглеждане
на въпросите, свързани с риска.
(2) Органите по ал. 1 участват активно
в процеса по управлението на всички значими рискове, посочени в Регламент (ЕС)
№ 575/2013, ЗПФИ и тази наредба, както и
при оценяването на активите (позициите),
използването на външни кредитни рейтинги
и вътрешни модели, свързани с тези рискове.
Органите по ал. 1 гарантират участието на
достатъчно ресурси за ефективното изпълнение
на дейностите по изречение първо.
(3) Инвестиционният посредник създава
ясни правила за докладване пред управителния или контролния орган и определя нива
на отговорност, които да обхващат всички
значими рискове, политики за управление на
рисковете и техните изменения.
Чл. 65. (1) В състава на комитета по риска
на значим инвестиционен посредник участват
само представители на контролния орган.
(2) Членовете на комитета по риска притежават знания, умения и експертен опит, необходими да разбират напълно и да наблюдават
прилагането на стратегията и склонността
към поемане на риск от инвестиционния
посредник.
(3) Комитетът по риска съветва управителния и контролния орган на инвестиционния
посредник относно цялостната текуща и бъдеща стратегия относно риска и склонността
на инвестиционния посредник към поемане на
риск и подпомага висшия ръководен персонал
при прегледа и контрола по изпълнението на
стратегията. Управителният и контролният
орган на инвестиционния посредник носят
отговорност за управлението и контрола на
рисковете.
(4) Комитетът по риска, независимо от
комитета по възнагражденията, извършва
проверка дали стимулите, определени от
системата за възнаг ра ж дени я та, от чи тат
рисковете, капитала, ликвидността, както и

С Т Р.

138

ДЪРЖАВЕН

вероятността за реализиране на планираните
приходи и разпределението им във времето.
(5) Комитетът по риска следи дали ценообразуването на продуктите и услугите,
предлагани от инвестиционния посредник на
клиентите, отразяват адекватно бизнес модела и стратегията му по отношение на риска.
(6) Ако ценообразуването по ал. 5 не отразява адекватно стратегията на инвестиционния посредник по отношение на рисковете
и неговия бизнес модел, комитетът по риска
представя на управителния орган план за
коригиране на ценообразуването.
Чл. 66. (1) Инвестиционният посредник
осигурява подходящ достъп на контролния
орган и на комитета по риска до необходимата
информация за цялостния рисков профил на
инвестиционния посредник, до звеното по
управление на риска, както и до становища
от външни експерти.
(2) Органите по ал. 1 определят характера,
обема и формата на информацията за риска,
която следва да им бъде предоставяна, както
и честотата на предоставяне.
(3) Комитетът по риска, без да засяга задачите на комитета по възнагражденията, с цел
подпомагането на установяването на добри
политики и практики в областта на възнагражденията проверява доколко стимулите,
осигурени от системата за възнагражденията
на инвестиционния посредник, отчитат рисковете, капитала, ликвидността, вероятността
и времето за формиране и разпределение на
приходите.
Чл. 67. (1) Инвестиционният посредник,
когато е приложимо с оглед естеството, мащаба и сложността на неговата дейност и вида
и обхвата на извършваните инвестиционни
услуги и дейности, разполага със звено за
управление на риска, което е независимо от
оперативните звена и което има необходимите правомощия, статут, ресурси и достъп до
управителния и контролния орган.
(2) Звеното за управление на риска осигурява установяване, измерване и надлежно
докладване на всички съществени рискове,
свързани с дейността на инвестиционния
посредник.
(3) Звеното за управление на риска участва
активно в разработването на стратегията за
поемането и управлението на рисковете на
инвестиционния посредник и във вземането на
решения, свързани с управлението на всички
значими рискове. То трябва във всеки момент
да е в състояние да представи цялостен преглед на всички рискове, на които е изложен
инвестиционният посредник.
(4) Звеното за управление на риска докладва
пряко пред контролния орган, независимо от
висшия ръководен персонал, в случаите, когато развитието на конкретен риск засяга или
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може да засегне инвестиционния посредник.
Действията по изречение първо на звеното за
управление на риска не освобождават управителния и контролния орган от отговорността
им по ЗПФИ, тази наредба и Регламент (ЕС)
№ 575/2013 във връзка с управлението на
рисковете.
(5) Ръководителят на звеното за управление
на риска е лице от състава на висшия ръководен персонал, на което изрично е възложена
отговорността за функцията за управление на
риска. Ако определянето на отделно отговорно
лице не съответства на характера, мащаба и
сложността на дейността на инвестиционния
посредник, друго лице от състава на висшия
ръководен персонал може да изпълнява и
тази функция, при условие че не е налице
конфликт на интереси.
(6) Ръководителят на звеното за управление на риска не може да бъде освободен без
предварително одобрение от контролния орган. Ръководителят на звеното за управление
на риска има право да се обръща и поставя
въпроси в тази си компетентност пряко към
контролния орган.
Чл. 68. (1) Инвестиционният посредник,
който е значим по своя размер, вътрешна организация, естеството, мащаба и сложността
на дейността си, създава подходяща вътрешна
организация за оценка на кредитния риск и за
използването на вътрешнорейтинговия подход
при изчисляването на капиталовите изисквания за кредитен риск, когато експозициите
му са значими в абсолютно изражение и има
голям брой значими контрагенти.
(2) Независимо от изискването по ал. 1
инвестиционният посредник трябва да изпълнява критериите, установени в част трета,
дял II, глава 3, раздел 1 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
(3) Инвестиционният посредник не използва
единствено или механично външни кредитни
рейтинги при оценяването на кредитоспособността на едно лице или на финансов
инструмент. Заместник-председателят осъществява надзор за спазването на изискването
по изречение първо, отчитайки естеството,
мащаба и сложността на извършваната от
инвестиционния посредник дейност.
(4) Инвестиционният посредник предвид
размера му, вътрешната организация, естеството, мащаба и сложността на дейността му
създава подходяща вътрешна организация за
извършване на оценка на специфичния риск
и за използването на вътрешни модели за
изчисляване на капиталовите изисквания за
специфичен риск за дълговите инструменти
в търговския му портфейл заедно с вътрешните модели за изчисляване на капиталовите
изисквания за риска от неизпълнение и риска
от миграция, когато експозицията му към
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специфичен риск е значима в абсолютно изражение и има голям брой значими позиции
в дългови инструменти на различни емитенти.
(5) Независимо от изискванията по ал. 4
инвестиционният посредник трябва да изпълнява критериите, установени в част трета,
дял IV, глава 5, раздели 1 – 5 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
(6) Инвестиционният посредник спазва
техническ ите стандарти на Европейската
комисия относно определенията за понятията
„значими в абсолютно изражение“ по ал. 4,
„прагове за голям брой значими контрагенти“,
както и за „позиции в дългови инструменти
от различни емитенти“.
Чл. 69. (1) Инвестиционен посредник, получил разрешение за използване на вътрешен
модел за изчисляване на размера на рисково
претеглените експозиции или на капиталовите изисквания с изключение на тези за
операционен риск, представя на Комисията
информация за резултатите от изчисленията
съгласно вътрешните си модели за експозициите или позициите си, които са включени в
сравнителните портфейли. Информацията по
изречение първо се представя на Комисията
заедно с обяснения на използваните методики за получаването им в срок до 90 дни от
завършване на финансовата година.
(2) Инвестиционният посредник представя
информацията за резултатите от изчисленията
на експозициите или позициите му по ал. 1
по образец, разработен от ЕБО, на Комисията
и на ЕБО.
(3) Комисията може да разработи специални
сравнителни портфейли след консултация с
ЕБО. Инвестиционният посредник представя
на Комисията резултатите от изчисленията
по специалните сравнителни портфейли. Резултатите по изречение първо се представят
отделно от резултатите от изчисленията по
специфичните портфейли по ал. 2.
Чл. 70. (1) Комисията наблюдава диапазона
в размерите на рисково претеглените експозиции и изискванията за собствен капитал,
доколкото е приложимо, с изключение на
операционния риск, за експозициите или
сделките в сравнителния портфейл, произтичащи от вътрешния модел на инвестиционния
посредник.
(2) Комисията оценява веднъж годишно
след представяне на информацията по чл. 69
качеството на моделите, като обръща особено
внимание на:
1. моделите, при които се наблюдават съществени разлики в капиталовите изисквания
за една и съща експозиция;
2. моделите, при които има особено голямо
или малко разнообразие, както и при които
също има съществено и системно подценяване
на капиталовите изисквания.
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(3) В случай че резултатите на един инвестиционен посредник се отклоняват значително от резултатите на повечето от другите
инвестиционни посредници или когато между
моделите се наблюдават малко общи характеристики, което води до големи различия в
резултатите, Комисията проучва причините
за резултатите. Ако установи, че моделът на
даден инвестиционен посредник води до подценяване на капиталовите изисквания, което
не се дължи на разликите в базисните рискове
на експозициите или позициите, Комисията
може да задължи инвестиционния посредник
да предприеме действия за коригиране.
(4) Ако Комисията реши да задължи инвестиционния посредник да предприеме действия
за коригиране, тя ги съобразява с целите на
вътрешния модел на инвестиционния посредник и решенията є не трябва да:
1. водят до стандартизация или използване
на предпочитани методи;
2. създават погрешни стимули;
3. предизвикват поведение, водещо до уеднаквяване на прилаганите вътрешни модели
(„стадно поведение“).
(5) Комисията прилага регулаторните технически стандарти на Европейската комисия,
разработени от ЕБО, за:
1. процедурите за обмен на оценки между
компетентните органи и ЕБО;
2. стандартите за оценката, изготвена от
компетентните органи.
(6) Инвестиционният посредник спазва
техническите стандарти по прилагането на
Европейската комисия по предложение на
ЕБО за сравнителния или сравнителните
портфейли в чл. 69, ал. 1.
Чл. 71. (1) Инвестиционният посредник
разработва, приема и прилага вът решни
политики, правила, процедури и механизми
относно рисковете и гарантира, че наблюдава,
оценява, отчита и редуцира следните рискове:
1. кредитен риск и риск от контрагента;
2. остатъчен риск;
3. риск от концентрация;
4. секюритизационен риск;
5. пазарен риск;
6. лихвен риск, произтичащ от дейности
извън търговския портфейл;
7. операционен риск;
8. ликвиден риск;
9. риск от прекомерен ливъридж;
10. други рискове, включени в Регламент
(ЕС) № 575/2013 и тази наредба, на които е
изложен или може да бъде изложен инвестиционният посредник.
(2) Правилата, процедурите и механизмите
по ал. 1 се одобряват от управителния орган
на инвестиционния посредник.
Чл. 72. (1) Инвестиционният посредник
определя размера на рисково претеглените

С Т Р.

140

ДЪРЖАВЕН

експозиции за кредитен риск, изчислен в съответствие с част трета, дял II от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
(2) Инвестиционният посредник определя
размера на експозиции за кредитен риск на
контрагента в съответствие с част трета,
дял II, глава 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(3) При управление на кредитния риск
и риска от контрагента инвестиционният
посредник:
1. разработва и прилага последователни и
ясно определени критерии за предоставяне на
заеми и финансирания, свързани с дейността,
както и процедури по одобряване, изменение,
подновяване и рефинансиране на предоставените заеми и финансирания;
2. прилага ефективна система за текущо
управление и наблюдение на рисковете за
различни портфейли и експозиции, породени
от предоставените заеми и финансирания,
свързани с дейността и експозициите, свързани с тях, включително за установяване и
управление на проблемните заеми и финансирания и извършване на адекватни корекции
на оценките и заделяне на провизии;
3. осигурява диверсификация на рисковете,
произтичащи от портфейлите в съответствие
с пазарите, на които инвестиционният посредник извършва дейност, и с цялостната
му стратегия по предоставяне на заеми и
финансирания, свързани с дейността;
4. разработва и прилага вътрешни методики
за оценка на кредитния риск на експозициите
към отделни лица, по ценни книжа или секюритизиращи позиции, както и на кредитния
риск на целия портфейл.
(4) Вътрешните методики по ал. 3, т. 4 не
могат да се основават единствено или механично на външни кредитни рейтинги.
(5) В случаите, когато изчисляването на
капиталовите изисквания се основава на рейтинг от агенция за външна кредитна оценка
(АВКО) или на обстоятелството, че на експозициите не е присъден кредитен рейтинг за
извършването на оценка на разпределението
на вътрешния си капитал, инвестиционният
посредник събира и анализира всяка относима информация, свързана с разпределението.
Чл. 73. Инвестиционният посредник разработва, приема и прилага политика и процедури за управление на остатъчния риск,
които осигуряват наблюдението, отчитането
и контролирането на признатите техники за
редукция на кредитния риск, ако покажат
по-ниска ефективност от очакваната.
Чл. 74. Инвестиционният посредник разработва, приема и прилага политика и процедури за управление на риска от концентрация,
произтичащ от експозиции към всяка насрещна страна, включително към централни
съконтрагенти, към групи свързани насрещни
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страни, към насрещни страни от един и същ
икономически сектор, географска област или
към насрещни страни, занимаващи се с една
и съща дейност или стоки, както и на риска
от концентрация, възникнал от прилагането
на техники за намаляване на кредитния риск,
включително рисковете, свързани с големи
непреки кредитни експозиции, такива като експозиции към един доставчик на обезпечение.
Чл. 75. (1) Инвестиционният посредник
разработва, приема и прилага политика и процедури за управление на секюритизационния
риск, произтичащ от сделки за секюритизация, при които инвестиционният посредник
е инвеститор, инициатор или спонсор, които
осигуряват наблюдението, оценяването, отчитането и редукцията на риска. Вътрешните
политики и процедури по изречение първо
отчитат репутационния риск, възникващ във
връзка със сложни структури или продукти,
и осигуряват, че икономическата същност на
сделката е напълно отразена при оценката
на риска и при вземането на управленски
решения.
(2) Инвестиционният посредник – инициатор на револвиращи секюритизационни
сделки, включващи условия за предсрочно
погасяване, разработва планове за ликвидност, включващи както планираното, така и
предсрочното погасяване.
Чл. 76. (1) Инвестиционният посредник
определя капиталовите изисквания за пазарен
риск в съответствие с част трета, дял IV от
Регламент (ЕС) 575/2013.
(2) Инвестиционният посредник разработва,
приема и прилага политика и процедури за
управление на пазарния риск, които осигуряват, че същият:
1. установява, измерва и управлява всички
съществени източници и ефекти на пазарен
риск;
2. предвижда мерки и срещу риска от недостиг на ликвидни средства, когато късата
позиция е с падеж преди съответната дълга
позиция;
3. прилага мерки, които осигуряват вътрешният капитал да е адекватен за покриване на
значимите пазарни рискове, за които не се
прилага изискване за собствен капитал.
(3) В случаите на изчисляване на капиталови изисквания за позиционен риск съгласно
част трета, дял IV, глава 2 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, ако инвестиционният посредник
е нетирал позициите си в една или повече
ценни книги, съставляващи борсов индекс,
срещу една или повече позиции в обвързан
с борсов индекс фючърс или друг обвързан с
борсов индекс продукт, трябва да има адекватен вътрешен капитал, за да покрие базисния риск от загуба, която може да се получи
при несъответствие между изменението на
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стойността на фючърса или на съответния
друг продукт и изменението на стойността
на съставляващите индекса ценни книжа.
Инвестиционният посредник трябва да има
адекватен вътрешен капитал и когато държи
противоположни позиции по обвързани с борсов индекс фючърси, които не са идентични
по отношение на своя падеж или на състава
си, или и на двете.
(4) Инвестиционният посредник поддържа
достатъчен вътрешен капитал за покриване на
риска от загуба, съществуващ между момента
на първоначалното поемане на задължението
и следващия работен ден, когато се прилага
чл. 345 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Чл. 77. (1) Инвестиционният посредник
въвежда и прилага вътрешни системи, използва стандартизирана методика или опростена
стандартизирана методика за установяване,
оценка, управление и ограничаване на рисковете, произтичащи от потенциални промени
в лихвените проценти, които засягат както
икономическата стойност на капитала, така
и нетния лихвен доход от дейности извън
т ърговск и я портфейл на инвестиционни я
посредник.
(2) Инвестиционният посредник въвежда
и прилага системи за оценка и наблюдение
на рисковете, произтичащи от потенциални
промени в кредитните спредове, които засягат
както икономическата стойност на капитала,
така и нетния лихвен доход от дейности извън търговския портфейл на инвестиционния
посредник.
(3) Комисията по предложение на заместник-председателя може да изиска от инвестиционен посредник да използва посочената
в ал. 1 стандартизирана методика, когато
вътрешните системи, въведени от него с цел
оценка на посочените в ал. 1 рискове, не са
задоволителни.
(4) Комиси ята по предложение на заместник-председател я може да изиска от
инвестиционен посредник, който е малка и
несложна институция съгласно определението
в чл. 4, параграф 1, точка 145 от Регламент
(ЕС) № 575/2013, да използва стандартизираната методика, когато смята, че опростената
стандартизирана методика не е подходяща за
отразяването на лихвения риск, произтичащ
от дейностите извън търговския портфейл на
инвестиционния посредник.
(5) Инвест иционни я т посредник спазва насоките на ЕБО, с които се определят
критерии за оценка на рисковете по ал. 1 от
вътрешните системи, за установяване, управ
ление и ограничаване на рисковете по ал. 1
от страна на инвестиционните посредници,
за оценка и наблюдение на рисковете по ал. 2
от страна на инвестиционните посредници и
за определяне кои от вътрешните системи,
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прилагани от инвестиционните посредници
за целите на ал. 1, не са задоволителни, както
е посочено в ал. 3, когато Комисията е взела
решение за прилагането им в надзорната си
практика.
Чл. 78. (1) Инвестиционният посредник
документира надлежно данните относно кредити, отпуснати на членове на управителния и
контролния орган и на свързани с тях страни,
и при поискване ги предоставя на Комисията
или на заместник-председателя.
(2) За целите на ал. 1 изразът „свързана
страна“ означава:
1. съпруг, регистриран партньор съгласно
националното право, дете или родител на член
на управителния или на контролния орган;
2. търговско дружество, в което член на
управителния или на контролния орган или
близък член на семейството му, посочен в т. 1,
притежава квалифицирано дялово участие от
10 % или повече от капитала или правата на
глас в дружеството или в което тези лица могат
да упражняват значително влияние или заемат
висши ръководни длъжности, или са членове
на управителния или контролния орган.
Чл. 79. (1) Инвестиционният посредник
определя капиталовите изисквания за операционен риск в съответствие с част трета,
дял III от Регламент (ЕС) 575/2013.
(2) Инвестиционният посредник разработва, приема и прилага политика и процедури
за управление на операционния риск, които
осигуряват оценка и управление на експозициите към операционен риск, включително
риск, свързан с модела, и към рисковете,
произтичащи от възлагането на дейности на
външен изпълнител, както и за покриване
на събития с ниска честота и съществено
негативно въздействие.
(3) За целите на ал. 2 инвестиционният
посредник определя обхвата на операционния
риск, на който е изложен, както и рисковите
фактори и събитията, свързани с операционния риск.
(4) Инвестиционният посредник поддържа
планове за действие при непредвидени обстоятелства, за осигуряване на непрекъснатост
на дейността и за ограничаване на загубите
при настъпване на кризисни ситуации.
Чл. 80. (1) Инвестиционният посредник
разработва политика, процедури и системи
за установяване, измерване, управление и
наблюдение на ликвидния риск за подходящи
времеви хоризонти, включително в рамките на
работния ден, така че да осигури поддържането
на адекватни нива на ликвидни буфери. Тези
процедури, политика и системи отговарят на
следните изисквания:
1. разработени са в зависимост от групите
дейности, валутите, клоновете и юридическите
лица в групата;
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2. включват подходящи механизми за разпределение на разходите, ползите и рисковете,
свързани с ликвидността;
3. п ропорциона лни са на слож ност та,
рисковия профил, обхвата на дейност на
инвестиционния посредник и толеранса към
риск, установен от управителния орган на
инвестиционния посредник;
4. отразяват значимостта на инвестиционния посредник във всяка държава членка, в
която той извършва дейност.
(2) Инвестиционният посредник публикува
подходяща информация за определената толерантност към риска за всяка група дейности.
Чл. 81. (1) Рисковият профил на инвестицион
ния посредник, свързан с ликвидния риск,
трябва да е съобразен с естеството, мащаба и
сложността на дейността му и да съответства
на изискванията за добре функционираща и
стабилна система.
(2) Заместник-председателят осъществява
надзор на рисковия профил на всеки инвестиционен посредник и следи да не бъде
превишаван. Оценката на рисковия профил,
свързан с ликвидния риск, взема предвид наймалко моделите и обемите на предлаганите
продукти, управлението на риска, политиката
на финансиране и концентрация.
(3) Заместник-председателят предприема
ефективни действия, когато развитието на
рисковия профил, свързан с ликвидния риск,
може да доведе до нестабилност на инвестиционния посредник или на системата като
цяло, и Комисията информира ЕБО за предприетите действия.
Чл. 82. Инвестиционният посредник разработва методологии за установяване, измерване,
управление и текущ контрол на източниците
на финансиране, които обхващат:
1. текущите и прогнозираните значими
парични потоци във и произтичащи от активи, задължения и задбалансови позиции,
включително условните задължения;
2. възможния ефект на репутационния риск.
Чл. 83. (1) При управление на ликвидния
риск инвестиционни ят посредник разграничава, особено при извънредни ситуации,
активите, предоставени като обезпечение,
и свободните от тежести активи, които са
винаги на разположение.
(2) Инвестиционният посредник в случаите
по ал. 1 отчита най-малко следните фактори:
1. лицето, което държи активите;
2. държавата, в която активите са законно
регистрирани в регистър или по сметка;
3. доколко активите са приемливи;
4. могат ли своевременно да бъдат мобилизирани активите.
(3) Инвестиционният посредник при управ
лението на ликвидния риск взема предвид
съществуващите законодателни, регулаторни
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и оперативни ограничения за прехвърляне
на ликвидни средства и активи, свободни от
тежести, между лица, както в рамките на
Европейското икономическо пространство,
така и извън него.
Чл. 84. (1) Инвестиционният посредник
приема правила за редуциране на кредитния
риск, в които разглежда възможността за
използване на различни инструменти, включително въвеждането на система от лимити
и ликвидни буфери, за да бъде в състояние да
устои на редица различни кризисни обстоятелства, както и за адекватно диверсифициране
на структурата на финансиране и достъпа до
източници на финансиране.
(2) Инвестиционният посредник извършва
редовен преглед на правилата по ал. 1 наймалко веднъж годишно до 31 януари.
(3) Инвестиционният посредник за целите
на управлението на ликвидния риск разглежда алтернативни сценарии по отношение на
ликвидните си позиции и на редуциращите
риска фактори и прави преглед поне веднъж
годишно на допусканията, на които се основават решенията му във връзка с източниците
на финансиране.
(4) Алтернативните сценарии по ал. 3 обхващат по-специално задбалансовите позиции
и другите условни задължения, включително
задълженията на дружества със специална
цел – секюритизация (SSPE), или на други
лица със специална цел, по отношение на
които инвестиционният посредник действа
като спонсор или предоставя значителна
ликвидна подкрепа.
(5) Инвестиционният посредник отчита
възможното въздействие на други алтернативни сценарии, свързани със спецификата
на дейността му и с пазара като цяло, както и комбинирани алтернативни сценарии
между двете. Инвестиционният посредник
взема предвид различни времеви хоризонти
и различни степени на симулирани условия
на криза.
(6) Инвестиционният посредник коригира
политиката и лимитите за ликвидния риск и
разработва ефективни планове за действие
при непредвидени обстоятелства, като отчита резултатите от алтернативните сценарии,
посочени в ал. 3.
Чл. 85. (1) С цел преодоляване на възможни
ликвидни затруднения инвестиционният посредник разработва планове за възстановяване
на ликвидността, съдържащи подходящи мерки
за прилагането им при евентуален недостиг
на ликвидност, включително по отношение на
клоновете, открити в друга държава членка.
(2) Плановете по ал. 1 подлежат на тестване
поне веднъж годишно и актуализиране въз
основа на получените резултати от алтернативните сценарии, посочени в чл. 82, докладват
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се на управителния орган на инвестиционния
посредник и се одобряват от него. Политиката
и процесите за управление на ликвидния риск
се коригират въз основа на резултатите при
необходимост.
(3) Инвестиционният посредник предприема предварително необходимите действия, за
да гарантира, че плановете за възстановяване
на ликвидността могат да бъдат изпълнени
незабавно.
(4) Действията по ал. 3 включват държането
на обезпечение, което може незабавно да се
използва за получаване на финансиране от
централната банка. Това включва при необходимост държане на обезпечение във валутата
на друга държава членка или на трета държава, към която инвестиционният посредник
има експозиции, и когато е необходимо от
оперативна гледна точка – на територията на
приемаща държава членка или трета държава,
в чиято валута инвестиционният посредник
има експозиции.
Чл. 86. (1) Инвестиционният посредник при
определяне на риска от прекомерен ливъридж
се съобразява с разпоредбите на част седма
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(2) Инвестиционният посредник приема
политика и процедури, които уреждат риска
от прекомерен ливъридж, които гарантират,
че посредникът установява, управлява и наб
людава риска от прекомерен ливъридж.
(3) Показателите за риска от прекомерен
ливъридж включват коефициент на ливъридж,
изчисляван съгласно чл. 429 от Регламент
(ЕС) № 575/2013, и несъответствията между
активите и задълженията.
(4) Инвестиционният посредник предприема предпазни мерки за преодоляване на
риска от прекомерен ливъридж, надлежно
отчитайки нарастването му поради намаление
на собствения капитал в резултат на очаквани или претърпени загуби, в зависимост от
приложимите счетоводни правила съгласно
българското законодателство с цел да може
да устои на поредица от кризисни ситуации,
свързани с риска от прекомерен ливъридж.
Раздел IV
Изиск вани я към възнагра ж дени ята, политиката за възнагражденията и нейното
прилагане
Чл. 87. (1) Инвестиционният посредник
разработва и прилага политики, които обхващат всички форми на възнаграждения,
като заплати и други финансови и материални стимули, включително облаги, свързани
с пенсиониране, за категориите служители,
чиито професионални дейности оказват съществено влияние върху рисковия профил на
инвестиционния посредник.
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(2) За целите на ал. 1 категориите служители, чиито професионални дейности имат
съществено въздействие върху рисковия профил на институцията, включват най-малко:
1. членовете на управителния и на контролния орган и висшия ръководен персонал;
2. служителите с управленска отговорност
за контролните функции или за съществените
бизнес звена на инвестиционния посредник;
3. служителите, които през изминалата
финансова година са получили значително
възнаграждение, при следните условия:
а) възнаграждението на служителя е поголямо или равно на левовата равностойност
на 500 000 евро и по-голямо или равно на
средното възнаграждение, което получават
членовете на управителния и на контролния
орган на инвестиционния посредник;
б) служителят упражнява професионалната си дейност в съществено бизнес звено и
дейността му е от такова естество, че оказва
значително въздействие върху рисковия профил на това звено.
(3) При изготвянето и прилагането на политиката за възнагражденията инвестиционният
посредник отчита естеството, мащаба и сложността на дейността, вътрешната организация
и обхвата на извършваните инвестиционни
услуги и дейности, като прилага следните
принципи:
1. осигуряване на надеждното и ефективно
управление на риска и ненасърчаване на поемането на риск, който надвишава приемливите
за инвестиционния посредник нива;
2. политиката на възнагражденията е неутрална по отношение на пола;
3. осигуряване на съответствие със стратегията, целите, ценностите и дългосрочните
интереси на инвестиционния посредник и
прилагане на мерки за избягване на конфлик
ти на интереси.
(4) Инвестиционните посредници могат
да определят освен постоянно и променливо
възнаграждение, при условие че постоянното
представлява достатъчно висок дял от общото
възнаграждение и е възможно прилагането
на гъвкава политика по отношение на променливото възнагра ж дение, вк лючително
възможността то да не бъде изплащано.
(5) Инвестиционният посредник определя
в политиката си за възнагражденията отделни
критерии за определяне на:
1. постоянното възнаграждение в зависимост от професионалния опит и функционалните отговорности на длъжността, посочени
в длъжностната характеристика на служителя
като част от условията на трудовия договор
или в договора за управление; и
2. променливото възнаграждение, обвързано с постоянния резултат от дейността
и съобразено с поетите рискове, както и с
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изпълнението, надхвърлящо изискванията,
посочени в длъжностната характеристика на
служителя като част от условията на трудовия
договор или в договора за управление.
Чл. 88. (1) Управителният орган на инвестиционния посредник изготвя политиката
за възнагражденията, която се одобрява от
общото събрание. Управителният орган на инвестиционния посредник извършва периодичен
преглед на основните принципи на политиката,
актуализира я най-малко един път годишно
в срок до 31 януари и я представя на общото
събрание заедно с отчета за дейността. При
необходимост прегледът по изречение първо
се извършва по-често.
(2) Прилагането на политиката за възнагражденията подлежи на периодичен и независим вътрешен преглед най-малко веднъж
годишно от звеното за вътрешен одит при
наличието на такова, а в останалите случаи – от звеното, осъществяващо функцията
по съответствие с нормативните изисквания.
Чл. 89. (1) Служителите, изпълняващи контролни функции, са независими от функциите
в инвестиционния посредник, върху които
упражняват контрол, разполагат с подходящи
правомощия и получават възнаграждения,
съобразени със степента на постигане на целите, свързани с техните функции, независимо
от резултатите, постигнати от структурните
звена, които контролират.
(2) Върху възнагражденията на ръководителите на звеното за управление на риска и
на звеното по нормативно съответствие (вът
решен контрол) се осъществява надзор пряко
от комитета по възнагражденията. В случай
че такъв комитет не е създаден, надзорът се
извършва от съответния контролен орган.
Чл. 90. (1) Променливото възнаграждение е
обвързано с резултатите от дейността, неговият
общ размер се определя като комбинация от
оценките за резултатите на отделния служител, на съответното структурно звено, както
и на цялостните резултати на инвестиционния посредник. Оценката на резултатите на
всеки служител се основава на финансови и
нефинансови критерии.
(2) Оценките по ал. 1 обхващат период от
няколко години, така че оценъчният процес
да се основава на дългосрочното изпълнение
на дейността и изплащането на елементите на
променливите възнаграждения, основаващи се
на резултатите, да е разпределено за период,
отчитащ икономическия цикъл и поетите от
инвестиционния посредник рискове.
(3) Оценката на резултатите от дейността,
използвана за изчисляване на променливите
елементи на възнаграждението и разпределението им, включва корекция за всички
видове настоящи и бъдещи рискове и отчита
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цената на капитала, както и необходимата
ликвидност.
(4) Промен л и во т о въ зна г ра ж ден ие се
определя така, че общият му размер да не
ограничава способността на инвестиционния
посредник да поддържа и да подобрява капиталовата си база.
(5) Инвестиционният посредник не може
да изплаща променливото възнаграждение
с инструменти или методи, които улесняват
заобикалянето на изискванията на Регламент
(ЕС) № 575/2013, ЗПФИ и актовете по прилагането им.
(6) Обезщетенията, свързани с предсрочно
прекратяване на договор, отразяват постигнатите с течение на времето резултати и са
определени по такъв начин, че да не се възнаграждава неуспехът или некоректно поведение.
(7) Обезщетенията, свързани с договори
за предходна заетост, отчитат дългосрочните
интереси на инвестиционния посредник и са
свързани с неговата политика за задържане
и привличане на служители, отлагане на
заплащането на променливите елементи на
възнаграждението, за резултатите от дейността и възможността за възстановяване на
изплатени суми.
(8) Служителите на инвестиционния посредник не могат да използват лични стратегии
за хеджиране или застраховане, свързани с
възнагражденията или отговорността, с цел
да се намали ефектът от механизмите на
отчитането на риска, заложени във възнагражденията им.
Чл. 91. (1) Гарантираното променливо
възнаграждение не е съвместимо с разумното
управление на риска или с принципа за заплащане според резултатите и не се включва
в бъдещи планове за възнагражденията.
(2) Инвестиционният посредник може да
предоставя гарантирано променливо възнаграждение по изключение само на новоназначени служители по чл. 87, ал. 1 за първата
година от назначаването им и при условие че
разполага със собствен капитал, отговарящ
на нормативните изисквания.
Чл. 92. (1) Инвестиционният посредник
определя постоянното и променливото възнаграждение в подходящо съотношение, така
че постоянното да представлява достатъчно
висок дял от общото възнаграждение, както
и да позволява прилагането на гъвкава политика относно елементите на променливото
възнаграждение, включително възможността
то да не бъде изплащано.
(2) Инвестиционният посредник може да
приложи дисконтов процент, посочен в насоките на ЕБО по ал. 4, когато Комисията е
взела решение за прилагането им в надзорната си практика, по отношение на максимум
25 % от общото променливо възнаграждение,
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при условие че то се изплаща в инструменти,
които са разсрочени за срок не по-малък от
пет години.
(3) Инвестиционният посредник спазва насоките на ЕБО относно приложимия условен
дисконтов процент, когато Комисията е взела
решение за прилагането им в надзорната си
практика.
Чл. 93. (1) Променливото възнаграждение,
включително отложената му част, се изплаща
или определя само ако изплащането:
1. не застрашава стабилността на инвестиционния посредник, отчитайки неговото
финансово състояние като цяло;
2. е обосновано въз основа на резултатите,
постигнати от инвестиционния посредник,
стопанската единица и съответното лице.
(2) А ко инвестиционни ят посредник е
реализирал отрицателен или по-нисък от
предвиждания финансов резултат, общият
размер на променливото възнаграж дение
се ограничава чрез намаляване както на
текущите възнаграждения, така и на плащанията по разсрочените възнаграждения или
възстановяване на изплатени или придобити
възнаграждения.
(3) Инвестиционният посредник може да
удържи или поиска възстановяване на суми,
които са в размер до 100 % от общото променливо възнаграждение.
(4) Инвестиционният посредник в своята
политика относно променливото възнаграждение разработва специални критерии за
прилагането на ал. 3.
(5) Критериите по ал. 4 включват най-малко случаите, при които служителят:
1. е имал или е бил отговорен за поведение, което е довело до значителни загуби за
инвестиционния посредник;
2. не е успял да отговори на съответните
норми за пригодност и добро поведение.
Чл. 94. (1) Не по-малко от 50 % от променливото възнаг ра ж дение представл ява
съвкупност от следните елементи:
1. акции, други инструменти, свързани
с акции, както и равностойни непарични
инструменти, издадени от инвестиционния
посредник;
2. когато е възможно, други инструменти
по смисъла на чл. 52 или 63 от Регламент
(ЕС) № 575/2013 или други инструменти,
които могат да бъдат изцяло конвертирани в
инструменти от базовия собствен капитал от
първи ред или да бъдат отписани, които във
всеки момент отразяват адекватно кредитното
качество на инвестиционния посредник като
действащо предприятие и са подходящи за
използване за целите на променливото възнаграждение.
(2) Инструментите по ал. 1 подлежат на
подходяща политика на ограничаване на
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прехвърлянето им, целяща постигане на съответствие между стимулите и дългосрочните
интереси на инвестиционния посредник.
(3) Изискванията на ал. 1 и 2 се прилагат
както за частта от променливото възнаграждение, разсрочена в съответствие с ал. 4 – 6,
така и за частта, която не е разсрочена.
(4) Разпределянето на съществена част от
променливoто възнаграждение, което е не
по-малко от 40 %, се разсрочва за период с
минимална продължителност от четири до
пет години в зависимост от естеството на
дейността на инвестиционния посредник и
произтичащите от това рискове, както и от
длъжността на съответния служител.
(5) За членовете на управителния и на
контролния орган на инвестиционния посредник, който е значителен по своя размер,
вътрешна организация и по естеството, мащаба
и сложността на своите дейности, периодът
на разсрочване по ал. 4 е не по-кратък от
пет години.
(6) За лицата, получаващи променливо
възнаграж дение в особено голям размер,
разсрочената част по ал. 4 е най-малко 60 %.
(7) Продължителността на срока на отлагане по ал. 4 – 6 се определя според икономическия цикъл, естеството на дейността на
инвестиционния посредник, свързаните с нея
рискове и дейността на конкретния служител.
(8) Изплащането на разсрочено променливо
възнаграждение се извършва пропорционално
или чрез постепенно нарастване през периода
на разсрочване. Разсроченото възнаграждение
чрез постепенно нарастване, платимо при
условията на отложено разпределение, се
предоставя не по-бързо, отколкото на пропорционален принцип.
(9) При разпределението на променливите
елементи на възнаграждението в рамките
на инвестиционния посредник се отчитат и
всички видове настоящи и бъдещи рискове.
(10) Изискванията на ал. 1, 2 и 3 може
да не се прилагат, ако общият размер на
годишното променливо възнаграждение на
съответното лице не превишава 30 000 лв. и
не превишава 30 на сто от общото годишно
постоянно възнаграждение и ако изискванията
на чл. 88 са спазени.
Чл. 95. (1) Пенсионната политика на инвестиционния посредник съответства на неговата бизнес стратегия, целите, ценностите му,
както и на дългосрочните му интереси, ако
предвижда облаги, свързани с пенсиониране.
(2) Облагите, свързани с пенсиониране, по
ал. 1 се предоставят на служителите, придобили правото на пенсия за осигурителен стаж
и възраст, под формата на определените в
чл. 94 инструменти и подлежат на петгодишен
период на ограничаване на прехвърлянето им.
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(3) В случай на прекратяване на правоотношението със служителя преди придобиване
правото на пенсия за осигурителен стаж и
възраст инвестиционният посредник държи
облагите, свързани с пенсиониране, под формата на определените в чл. 94 инструменти
за период пет години.
Чл. 96. Изискванията на чл. 94, ал. 1 – 7
и чл. 95, ал. 3 не се прилагат за:
1. инвестиционен посредник, който не е
голяма институция съгласно определението
в чл. 4, параграф 1, точка 146 от Регламент
(ЕС) № 575/2013 и стойността на чиито активи
средно и на индивидуална основа съгласно
ЗПФИ и Регламент (ЕС) № 575/2013 е помалка или равна на левовата равностойност
на 5 милиарда евро през последните четири
години преди текущата финансова година;
2. служител, чието годишно променливо
възнаграждение не надвишава левовата равностойност на 50 000 евро и не представлява
повече от една трета от общото му годишно
възнаграждение.
Чл. 97. (1) За целите на определянето на
елементите на променливото възнаграждение
инвестиционният посредник спазва принципите и правилата по чл. 87 – 89, както и
допълнителните принципи по чл. 90 – 95.
(2) Инвестиционният посредник спазва
регулаторните технически стандарти на ЕБО
във връзка с прилагането на разпоредбите на
чл. 87, 88 и чл. 94, ал. 1, т. 2.
Чл. 98. За инвестиционен посредник, който се е възползвал от извънредна държавна
помощ, се прилагат следните правила:
1. променливото възнаграждение строго се
ограничава като процент от нетните приходи,
когато то е несъвместимо с поддържането
на разумна капиталова база и навременното
прекратяване на държавната подкрепа;
2. преструктурира възнагражденията по
начин, който да е съобразен с разумното
управление на риска и дългосрочния растеж,
включително и когато е подходящо, установяването на граници за възнагражденията на
лицата, които ефективно ръководят стопанската дейност на инвестиционния посредник;
3. на лицата, които ефективно ръководят
дейността на инвестиционния посредник,
не се изплаща променливо възнаграждение,
освен ако това е обосновано.
Чл. 99. (1) Комитетът по възнагражденията
при значимите инвестиционни посредници
отговаря за изготвянето на решения относно
възнагражденията, включително такива, които
оказват влияние върху риска и управлението на риска на инвестиционния посредник
и които да бъдат взети от управителния и
контролния орган.
(2) Председателят и членовете на комитета
по възнагражденията са представители на
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контролния орган в съответния инвестиционен посредник.
(3) При вземането на решения по ал. 1
комитетът по възнагражденията отчита дългосрочните интереси на акционерите или
съдружниците, инвеститорите и други заинтересовани страни в инвестиционния посредник,
както и обществения интерес.
Чл. 100. Съставът на комитета по възнагражденията по чл. 99, ал. 1 е така определен,
че да може да се произнася компетентно и
независимо по политиката за възнагражденията на инвестиционния посредник, както и по
създадените от него стимули за управление
на риска, капитала и ликвидността.
Чл. 101. Инвестиционният посредник във
връзка с политиката за възнагражденията
оповестява публично незабавно след одобрението от управителния орган най-малко
информацията по чл. 450 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
Чл. 102. (1) Инвестиционният посредник
спазва насоките на ЕБО за воденето на ра
зумни политики за възнагражденията, съоб
разени с принципите по чл. 87 – 95, когато
Комисията е взела решение за прилагането
им в надзорната си практика.
(2) Инвестиционният посредник спазва насоките на ЕБО за улесняване на прилагането
на чл. 94, параграфи 3, 4 и 5 от Директива
2013/36/ЕС и за гарантиране на последователното им прилагане, когато Комисията е
взела решение за прилагането им в надзорната
си практика.
Раздел V
Надзорен преглед и оценка
Чл. 103. (1) Прегледът и оценката по чл. 66
от ЗПФИ на стратегиите, правилата, процесите
и механизмите, въведени от инвестиционния
посредник, се извършват за съответствие с
изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013,
ЗПФИ и актовете по прилагането им, отчитайки техническите критерии по чл. 105 – 107.
При извършването на прегледа се оценяват:
1. рисковете, на които инвестиционният
посредник е или може да бъде изложен;
2. рисковете, идентифицирани при прилагане на стрес тестове, като се отчитат характерът, мащабът и сложността на дейността
на инвестиционния посредник.
(2) Въз основа на прегледа и оценката по
ал. 1 Комисията по предложение на заместник-председателя определя дали стратегиите,
правилата, процесите и механизмите, въведени от инвестиционния посредник, техният
собствен капитал и/или ликвидни активи
осигуряват стабилно управление и покритие
на рисковете, на които са изложени.
(3) Периодичността, честотата и обхватът на
прегледа и оценката по ал. 1 се определят на
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база размера, системното значение, естеството,
мащаба и сложността на дейността на всеки
инвестиционен посредник, като се отчита
принципът на пропорционалност.
(4) Резултатите от прегледа и оценката
по ал. 1 се актуализират най-малко веднъж
годишно за инвестиционните посредници,
които са включени в плана за извършване на
надзорни проверки по чл. 108, ал. 3.
(5) При прегледа и оценката по чл. 66
от ЗПФИ Комисията може да прилага методики, при които се взема предвид, ако
инвестиционни посредници са със сходен
рисков профил, сходни бизнес модели или
географско местоположение на експозициите. Методиките могат да включват рисково
ориентирани сравнителни и количествени
показатели и следва да позволяват надлежно
отчитане на специфичните рискове, на които
всеки инвестиционен посредник може да бъде
изложен, и не засягат специфичния за съответния инвестиционен посредник характер
на принудителните административни мерки
по част трета, дял трети, глава двадесет и
четвърта от ЗПФИ.
(6) Комисията информира незабавно ЕБО
за резултатите от прегледа по ал. 1, когато
при извършването му се установи, че даден
инвестиционен посредник може да породи
системен риск съгласно чл. 23 от Регламент
(ЕС) № 1093/2010.
(7) Комисията информира ЕБО за:
1. начина на функциониране на процеса за
извършване на преглед и оценка по ал. 1 – 5;
2. методологи я та, по коя то се вземат
решенията по чл. 61, 105 – 107, 109 – 111 от
тази наредба и част трета, дял трети, глава
двадесет и четвърта от ЗПФИ въз основа на
процеса по т. 1;
3. методиките по ал. 5, когато използва
такива.
(8) Комисията може да прилага издадените
от ЕБО:
1. насоки относно допълнително уточняване на общи процедури и методологии за
процеса на надзорен преглед и оценка, както
и за оценката на организацията и третирането
на рисковете;
2. насоки, в които се уточнява как да се
оценяват сходни рискови профили и които са
издадени, за да се гарантира последователното
и пропорционално прилагане на методики,
които са приспособени към институции със
сходен профил, в рамките на ЕС;
3. насоки относно еднаквото включване
на рискове с екологичен, социален или управленски характер в процеса на надзорен
преглед и оценка.
Чл. 104. (1) Когато извършването на прегледа и оценката по чл. 66 от ЗПФИ, и по-специално оценката на правилата за управление,
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бизнес модела или дейностите на инвестиционен посредник, дава на Комисията или
заместник-председателя разумно основание
да се съмнява, че във връзка със съответния
инвестиционен посредник се извършва, било
е извършено или е имало опит да се извърши
изпиране на пари или финансиране на тероризъм, или че е налице повишен риск от тези
явления, Комисията уведомява незабавно ЕБО
и Държавна агенция „Национална сигурност“.
(2) В случай на потенциален повишен риск
от изпиране на пари или финансиране на
тероризъм Комисията и Държавна агенция
„Национална сигурност“ поддържат връзка
и уведомяват незабавно ЕБО за своята обща
оценка. Комисията при необходимост предприема мерки в съответствие със ЗПФИ и
актовете по прилагането му.
Чл. 105. (1) Освен кредитния, пазарния и
операционния риск прегледът и оценката по
чл. 95 обхващат най-малко:
1. резултатите от извършвани стрес тестове
съгласно чл. 177 от Регламент (ЕС) № 575/2013
от инвестиционните посредници, прилагащи
вътрешнорейтингов подход;
2. излагането на риск от концентрация и
управлението на този риск от страна на инвестиционния посредник, в т.ч. спазването на
изискванията по част четвърта от Регламент
(ЕС) № 575/2013 и по чл. 74;
3. надеждността, адекватността и начина
на прилагане на политиката и процедурите,
изпълнявани от инвестиционния посредник
за управлението на остатъчния риск, свързан
с използването на признати техники за редуциране на кредитния риск;
4. степента, в която собственият капитал,
притежаван от даден инвестиционен посредник
във връзка с активите, които секюритизира, е
достатъчен предвид икономическата същност
на трансакцията, включително постигнатата
степен на прехвърляне на риска;
5. експозицията към ликвиден риск, неговото измерване и управление от страна на
инвестиционния посредник, в т.ч. разработване
на анализи на алтернативни сценарии, управлението на редуциращите риска фактори,
в т.ч. размера, състава и качеството на ликвидните буфери, както и ефективни планове
за действие при непредвидени обстоятелства;
6. влиянието на ефектите на диверсификацията и начина, по който тези ефекти се
отчитат от системата за измерване на риска;
7. резултатите от стрес тестовете, провеждани от инвестиционните посредници,
използващи вътрешен модел за изчисляване
на капиталовите изисквания за пазарен риск
съгласно част трета, дял IV, глава 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013;
8. географското местонахождение на експозициите на инвестиционния посредник;
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9. бизнес модела на инвестиционния посредник.
(2) За целите на ал. 1, т. 5 Комисията по
предложение на заместник-председателя редовно извършва пълна оценка на цялостното
управление на ликвидния риск от инвестиционния посредник и насърчава разработването
на стабилни вътрешни модели.
(3) При извършването на прегледа по ал. 1,
т. 5 Комисията по предложение на заместник-председателя отчита ролята на инвестиционния посредник на финансовите пазари,
както и възможното въздействие на своите
решения върху стабилността на финансовата
система във всички останали засегнати държави членки.
Чл. 106. (1) Комисията по предложение
на заместник-председателя наблюдава всеки
инвестиционен посредник, за да установи дали
е осигурил непряка подкрепа за секюритизация. Ако се установи, че даден инвестиционен
посредник е предоставил скрита подкрепа в
повече от един случай, Комисията по предложение на заместник-председателя предприема необходимите мерки за ограничаване
на последствията във връзка с увеличената
вероятност инвестиционният посредник да
предоставя в бъдеще подкрепа на своята секюритизация и невъзможността да постигне
съществено прехвърляне на риск.
(2) За целите на оценката по чл. 103, ал. 2
Комисията по предложение на заместникпредседателя преценява дали направената
преоценка на позициите в търговския портфейл
по чл. 105 от Регламент (ЕС) № 575/2013 дава
възможност на инвестиционния посредник да
продаде или хеджира позициите си в кратък
срок, без да понесе съществени загуби при
нормални пазарни условия.
(3) Прегледът и оценката включват експозицията на инвестиционния посредник към
лихвения риск, произтичащ от нетърговска
дейност. Комисията по предложение на замест ник-п редседател я п редп риема мерк и
най-малко в следните случаи:
1. когато икономическата стойност на капитала на инвестиционен посредник съгласно
посоченото в чл. 77, ал. 1 спадне с повече от
15 % от капитала му от първи ред в резултат
на внезапна и неочаквана промяна на лихвените проценти, както е предвидено във всеки
от шестте шокови сценария за надзорни цели,
прилагани за лихвените проценти;
2. когато нетният лихвен доход на инвестиционен посредник, посочен в чл. 77, ал. 1,
претърпява голям спад в резултат на внезапна
и неочаквана промяна на лихвените проценти,
както е предвидено във всеки от двата шокови сценария за надзорни цели, прилагани за
лихвените проценти.

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

(4) Независимо от ал. 3 Комисията и заместник-председателят не са задължени да
упражняват надзорните си правомощия, когато считат въз основа на прегледа и оценката
по този член, че управлението от страна на
инвестиционния посредник на лихвения риск,
произтичащ от дейности извън търговския
портфейл, е адекватно и че инвестиционният посредник не е изложен прекомерно на
лихвен риск, произтичащ от дейности извън
търговския портфейл.
(5) За целите на ал. 4 терминът „надзорни
правомощия“ означава правомощията по част
трета, дял трети, глава двадесет и четвърта
от ЗПФИ за прилагане на принудителни административни мерки или правомощието за
уточняване на допускания за моделиране и
параметри, различни от набелязаните от ЕБО
съгласно чл. 106, параграф 5а, буква „б“ от
Директива 2013/36/ЕС, които да бъдат отразени от инвестиционните посредници в тяхното
изчисление на икономическата стойност на
капитала съгласно чл. 77, ал. 1.
(6) Прегледът и оценката включват експозицията към риска от прекомерен ливъридж,
който се изразява чрез показателите за прекомерен ливъридж, включващи коефициента
на ливъридж, изчисляван съгласно чл. 429
от Регламент (ЕС) № 575/2013. При определянето на адекватността на коефициента
на ливъридж на инвестиционния посредник
и адекватността на стратегиите, правилата,
процесите и механизмите, които е въвел за
управление на риска от прекомерен ливъридж,
заместник-председателят отчита модела на
дейността на инвестиционния посредник.
Чл. 107. (1) При прегледа и оценката по
чл. 103 се разглеждат и оценяват правилата
за управление на инвестиционния посредник,
корпоративната му култура и ценности, както
и способността на членовете на управителния и на контролния орган да изпълняват
задълженията си.
(2) При извършването на прегледа и оценката Комисията по предложение на заместникпредседателя има достъп най-малко до дневния
ред и документите за заседанията на общото
събрание, управителния и контролния орган
и комитетите на инвестиционния посредник,
както и до резултатите от вътрешното или
външното оценяване на дейността на съответния орган.
Чл. 108. (1) Заместник-председателят приема до края на текущата календарна година
план за извършване на надзорни проверки на
инвестиционните посредници за следващата
календарна година.
(2) При изготвянето на плана за извършване на надзорни проверки се взема предвид
процесът на надзорен преглед и надзорна
оценка по чл. 103. Планът съдържа:
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1. информация за начина, по който Комисията възнамерява да изпълнява задачите си,
и разпределението на ресурсите;
2. информация за инвестиционните посред
ници, за които се планира да бъдат обект на
засилен надзор и мерките за такъв надзор
съгласно ал. 3;
3. план за проверки в офисите на инвестиционните посредници, включително в клоновете
и дъщерните дружества, установени в други
държави членки, в съответствие с чл. 230,
247, 248, 271 и 272 от ЗПФИ.
(3) Планът за извършване на надзорни
проверки включва следните инвестиционни
посредници:
1. посредниците, за които резултатите от
проведените стрес тестове по чл. 105, ал. 1,
т. 1 и 7 и чл. 74 или резултатите от процеса за
надзорен преглед и надзорна оценка показват
значителни рискове за текущата им финансова стабилност или показват нарушаване на
изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013,
ЗПФИ и актовете по прилагането им;
2. всеки друг инвестиционен посредник,
за който Комисията счита, че е необходимо
извършването на проверка.
(4) Въз основа на резултатите от прегледа
и оценката по чл. 103 заместник-председателят може да предприеме и допълнителни
мерки по отношение на всеки инвестиционен
посредник, а именно:
1. увеличаване на броя или честотата на
проверките на място;
2. осигуряване на постоянно присъствие
на представители на Комисията в седалището, клоновете/офисите на инвестиционния
посредник;
3. представяне на допълнителна информация или по-често представяне на регулярна
информация от страна на инвестиционния
посредник;
4. извършване на допълнителни или почести прегледи на оперативните или стратегическите планове или плановете за дейността
на институцията;
5. извършване на тематични проверки за
наблюдение на конкретни рискове, за които
има вероятност да се реализират, или конкретни дейности, политики или прилагани
практики.
(5) Приемането на план за извършване на
надзорни проверки от Комисията не възпрепятства компетентните органи на приемащата
държава членка да провеждат за всеки отделен случай проверки и инспекции на място
на дейностите, извършвани от клоновете на
инвестиционни посредници на тяхна територия
в съответствие с чл. 271 от ЗПФИ.
(6) Приемането на план за извършване на
надзорни проверки от компетентните органи
на държавата членка по произход не възпре-
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пятства Комисията да провежда за всеки отделен случай проверки и инспекции на място
на дейностите, извършвани от клоновете на
инвестиционни посредници на територията на
Република България в съответствие с чл. 272
от ЗПФИ.
Чл. 109. (1) Заместник-председателят извършва най-малко веднъж годишно, а при
нужда – и по-често, надзорни стрес тестове на
инвестиционните посредници за улесняване
на процеса за преглед и оценка по чл. 103.
(2) Комисията прилага методика за извършване на стрес тестове по ал. 1 съобразно
насоки, разработени от ЕБО.
Чл. 110. (1) В случаите на издадено разрешение от Комисията на инвестиционния
посредник за използване на вътрешни модели
за оценка на риска заместник-председателят
прави редовен преглед най-малко веднъж
на три години на спазването на изискванията по отношение на вътрешните модели за
изчисляване на капиталовите изисквания в
съответствие с част трета от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
(2) Въз основа на извършения преглед по
ал. 1 заместник-председателят анализира и
оценява промените в дейността на инвестиционния посредник и прилагането на тези
модели спрямо въведените нови продукти и
уведомява за извършения преглед Комисията.
(3) При установяване на съществени недостатъци по отношение на обхващането на
рисковете от вътрешния модел на инвестиционния посредник Комисията по предложение
на заместник-председателя предприема действия за отстраняване на недостатъците или
предприема конкретни мерки за ограничаване
на последиците от тях, в т.ч. налагане на повисоки мултипликационни коефициенти или
увеличаване на капитала или други действия,
имащи за цел отстраняване на констатираните
недостатъци.
(4) Заместник-председателят анализира и
преценява по-специално дали инвестиционният посредник използва добре разработени
и съвременни техники и практики при вът
решните модели.
(5) Ако по отношение на вътрешния модел
за пазарен риск, прилаган от инвестиционния
посредник, се наблюдават множество случаи
на превишения по чл. 366 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, които показват, че моделът не е
достатъчно точен или не съответства на одоб
рения, Комисията отнема разрешението за
използване на вътрешния модел или налага
съответни мерки за осигуряване на бързото
му усъвършенстване.
Чл. 111. (1) В случаите на издадено разрешение от Комисията на инвестиционния
посредник за използване на вътрешни модели
за изчисляването на капиталовите изисква-
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ния в съответствие с част трета от Регламент
(ЕС) № 575/2013 и когато инвестиционният
посредник вече не отговаря на изискванията
за прилагане на този модел, той представя в
7-дневен срок от установяването приемливи
за Комисията доказателства, че неспазването
на тези изисквания няма съществен ефект
върху резултата от прилагането на модела или
представя план за действие за своевременно
възстановяване на спазването на изискванията
и определя срока за изпълнението на плана.
(2) Комисията по предложение на заместник-председателя може да задължи инвестиционния посредник да измени предложения
план в ал. 1, ако има вероятност той да не
доведе до пълно спазване на изискванията
или ако срокът за неговото осъществяване
е неприемлив.
(3) А ко вероя т нос т та и н вес т и ц ион н ият посредник да възстанови спазването на
изиск ва н и я та в п рием л и в за Ком иси я та
срок е малка или когато инвестиционният
посредник не е представил доказателства,
удостоверяващи, че ефектът от неспазването
е несъществен, Комисията отнема даденото
разрешение за използване на вътрешния модел
или ограничава разрешението до областите, в
които изискванията са спазени или в които в
приемлив срок може да се постигне спазване
на изискванията.
(4) Инвестиционният посредник спазва
насоките на ЕБО относно препоръчителните
техники, когато Комисията е взела решение
за прилагането им в надзорната си практика.
Раздел VI
Отчетност и оповестяване на информация
от предприятията майки и инвестиционните
посредници
Чл. 112. (1) Инвестиционният посредник
следи за спазването на пруденциалните изиск
вания в Регламент (ЕС) № 575/2013, ЗПФИ и
актове по прилагането им и прави вътрешен
анализ на адекватността на капитала на индивидуална основа.
(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява
на индивидуална основа и от всеки инвестиционен посредник, който не е включен в
консолидацията по чл. 19 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
(3) Инвестиционният посредник разполага с надеждни, ефективни и изчерпателни
стратегии и процеси за постоянно оценяване
и поддържане на размера, видовете и разпределението на вътрешния капитал, който
е адекватен за покриване на рисковете със
съответния характер и степен, на които е или
може да бъде изложен. Изискването по изречение първо се прилага от инвестиционните
посредници както на индивидуална, така и
на консолидирана основа.
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(4) Стратегиите и процесите по ал. 3 се
подлагат от инвестиционния посредник на
редовен вътрешен преглед най-малко един
път годишно до 31 януари с цел гарантиране
изчерпателността и пропорционалността на
естеството, мащаба и сложността на дейнос
тите на инвестиционния посредник.
(5) Вътрешната организация, административните и счетоводните процедури на инвестиционния посредник осигуряват възможност
на Комисията да установи по всяко време
съответствието с пруденциалните изисквания по Регламент (ЕС) № 575/2013, ЗПФИ и
актовете по прилагането им.
(6) В случаите, когато инвестиционен посредник е контролиран от финансов холдинг
майка или финансов холдинг майка със смесена дейност в степента и по начина, уредени
в част първа, дял ІІ, глава 2, раздели 2 и 3
от Регламент (ЕС) № 575/2013, той изпълнява задължението по ал. 3 и 4 въз основа на
консолидираното състояние на съответния
финансов холдинг или финансов холдинг със
смесена дейност.
(7) Ако финансов холдинг майка или финансов холдинг майка със смесена дейност
на територията на Република България контролира повече от една институция, ал. 6
се прилага само спрямо инвестиционния
посредник, върху който се упражнява надзор
на консолидирана основа в съответствие с
чл. 231 от ЗПФИ.
(8) Инвестиционен посредник, който е
дъщерно дружество, изпълнява изискванията на ал. 3 и 4 на подконсолидирана основа,
ако той или неговото предприятие майка,
когато последното е финансов холдинг или
финансов холдинг със смесена дейност, притежават институция, финансова институция
или управляващо дружество като дъщерно
дружество в трета държава или имат дялово
участие в такова предприятие.
Чл. 113. (1) Инвестиционният посредник
ежедневно изготвя на индивидуална основа
аналитична оборотна ведомост и отчети за
финансова информац и я съгласно МСФО
(FINREP), както и отчет за капиталова адекватност и ликвидност (COREP) по утвърдени
образци.
(2) Инвестиционният посредник ежедневно
извършва оценка на позициите си в търговския
портфейл в съответствие с разпоредбите на
част трета, дял І, глава 3 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
(3) На позициите в инвестиционния портфейл се извършва оценка по пазарни цени
най-малко веднъж месечно към последния
работен ден от съответния месец. Когато не
е възможна оценка по пазарни цени, инвестиционният посредник извършва оценка на
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позициите в инвестиционния портфейл по
модел, определен в правила.
(4) Отчетите по ал. 1, информацията за
пазарните цени, параметрите и моделите за
оценяване на финансовите инструменти и
други данни, въз основа на които се изготвят
отчетите, се съхраняват най-малко 5 години
на хартиен, магнитен, оптичен или друг технически носител при условията и по реда на
глава шеста от Закона за счетоводството, като
се прави архивно копие на външен носител.
Чл. 114. (1) За текущо отчитане и контрол на
финансовите си позиции с достатъчно висока
точност инвестиционният посредник е длъжен
да разполага по всяко време с необходимото
програмно и техническо осигуряване.
(2) Писмени сведения за техническото и
програмното осигуряване по ал. 1 се представят на Комисията в 14-дневен срок от
влизането в сила на решението за вписване
в търговския регистър на дружеството, съответно на промяната в предмета на дейност,
след получаване на лиценз за извършване на
дейност като инвестиционен посредник.
(3) Сведение за промените в програмното
осигуряване се представят в Комисията в
7-дневен срок от извършването им.
(4) Ако техническото или програмното осигуряване не създава достатъчна възможност
за своевременно, точно и пълно наблюдение
и надзор върху финансовото състояние на
инвестиционния посредник, заместник-председателят може да даде задължителни указания.
Чл. 115. (1) Инвестиционният посредник
оповестява информация по част осма от Регламент (ЕС) № 575/2013 на индивидуална
основа веднъж годишно в срок 90 дни от
завършването на финансовата година, а в
срок 180 дни от завършването на финансовата
година – съответната информация на консолидирана основа.
(2) Предприятията майки на инвестиционния посредник ежегодно публикуват в пълен
вид или чрез препратки към равностойна информация описание на правната си структура
и управленската и организационната структура
на групата от институции.
(3) Инвестиционният посредник оповестява цялата или част от информацията по
ал. 1 с по-малка периодичност по решение
на заместник-председателя.
(4) Инвестиционните посредници и предприятията майки оповестяват информацията
по ал. 1 и 2 най-малко на интернет страницата си.
Чл. 116. Инвестиционният посредник оповестява на своята интернет страница информация относно спазването на изисквания на
разпоредбите по чл. 64, ал. 2, чл. 134 от ЗПФИ
и чл. 87 – 101.
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Чл. 117. (1) Инвестиционните посредници, които не са лицензирани да предоставят
допълнителни услуги по чл. 6, ал. 3, т. 1 от
ЗПФИ и които извършват една или повече
инвестиционни услуги по чл. 6, ал. 2, т. 1, 2,
4 и/или 5 от ЗПФИ, и които нямат право да
държат пари и ценни книжа на клиенти, и за
които по тази причина не могат да възникнат
задължения към клиенти, представят в Комисията всяко тримесечие до 15-о число на
следващия месец след изтичане на отчетния
период счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите и допълнителни справки по
одобрени от заместник-председателя форми.
(2) Инвестиционните посредници с изключение на тези по ал. 1 представят в Комисията
за всяко тримесечие допълнителни справки по
одобрени от заместник-председателя форми
в сроковете, определени в чл. 3 от Регламент
за изпълнение (ЕС) № 680/2014.
(3) По искане на заместник-председателя
инвестиционните посредници представят допълнителна информация, включително отчети
за финансова информация, както и отчет за
капиталова адекватност и ликвидност, за пократък период.
(4) По искане на заместник-председателя
инвестиционният посредник представя допълнителни сведения и разяснения по отчетите,
включително аналитични справки по всяка
позиция.
Чл. 118. Инвестиционният посредник уведомява Комисията за случаите, когато насрещните страни, с които са сключени репо-сделки,
обратно репо-сделки или договори за заем
на ценни книжа, не спазват ангажиментите
си по тези сделки и договори, незабавно, но
не по-късно от следващия работен ден след
датата на неизпълнение.
Чл. 119. Инвестиционният посредник представя на Комисията информация за ликвидността си на индивидуална и консолидирана
основа по реда и в сроковете, посочени в
чл. 415 от Регламент (ЕС) № 575/2013. По
реда на същия член инвестиционните посред
ници отчитат и елементите на стабилното
финансиране, посочени в чл. 427 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
Чл. 120. (1) Инвестиционният посредник
представя на Комисията информация за големите си експозиции и другите големи експозиции по чл. 394, ал. 1 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 и допълнително информацията по
чл. 394, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013
на консолидирана основа със съдържание и
в срокове, определени в регламента.
(2) За целите на представянето на информацията по ал. 1 инвестиционният посредник спазва изискванията на техническите
стандарти за изпълнение по чл. 394, ал. 4 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
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(3) Инвестиционният посредник съгласно
чл. 249 от ЗПФИ уведомява Комисията за
всяка значима сделка с холдинга майка със
смесена дейност и с дружествата в холдинга.
Сделките се считат значими, ако общата
им стойност е над една трета от по-ниската
стойност на активите на инвестиционния
посредник съгласно последния одитиран или
последния изготвен счетоводен баланс.
Чл. 121. (1) Инвестиционният посредник
представя на Комисията по реда на чл. 430
от Регламент (ЕС) № 575/2013 информация
относно съотношението на ливъридж и компонентите му, изчислени съгласно чл. 429 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
(2) За целите на представянето на информацията по ал. 1 инвестиционният посредник
спазва изискванията на техническите стандарти за изпълнение по чл. 430, параграф 2
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Чл. 122. (1) Инвестиционният посредник
предоставя на Комисията заедно с годишните финансови отчети данни за предходната
година, както следва:
1. данни по чл. 450, параграф 1, букви „ж“,
„з“, „и“ и „к“ от Регламент (ЕС) № 575/2013 и
информация относно разликата в заплащането
на жените и мъжете;
2. броя на лицата, получаващи възнаграждения, равняващи се най-малко на 100 000 лв.,
за финансовата година, включително професионалните им задължения, сфера на дейност,
основните елементи на общото възнаграждение, премии, дългосрочни облаги и пенсионни
вноски.
(2) Комисията анализира информацията по
ал. 1, т. 1 с цел сравняване на тенденциите и
практиките за възнагражденията. Комисията
предоставя получената информация на ЕБО.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

К АПИТАЛОВИ БУФЕРИ, КОИТО ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ ПО ЧЛ. 9а,
АЛ. 2 ОТ ЗПФИ ТРЯБВА ДА ПОДДЪРЖАТ
Раздел I
Общи положения и понятия
Чл. 123. По смисъла на този раздел:
1. „Предпазен капиталов буфер“ е собственият капитал, който инвестиционният посредник трябва да поддържа съгласно чл. 125.
2. „Специфичен за инвестиционния посредник антицикличен капиталов буфер“ е
собственият капитал, който инвестиционният
посредник трябва да поддържа съгласно чл. 126.
3. „Буфер за глобално системно значима
институция“ е собственият капитал, който се
изисква да бъде поддържан съгласно чл. 131.
4. „Буфер за друга системно значима институция“ е собственият капитал, който може да
се изисква да бъде поддържан съгласно чл. 134.
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5. „Буфер за системен риск“ е собственият
капитал, който се изисква или може да се
изиска да бъде поддържан от инвестиционния
посредник съгласно чл. 141 – 148.
6. „Комбинирано изискване за буфер“ е
общият размер на базовия собствен капитал
от първи ред, който е необходим за покриване на изискването за предпазния капиталов
буфер, допълнен със специфичния за инвестиционния посредник антицикличен капиталов
буфер, буфера за глобално системно значима
институция, буфера за друга системно значима
институция и буфера за системен риск, ако
са приложими.
7. „Ниво на антицикличния буфер“ е нивото,
което инвестиционният посредник трябва да
прилага, за да изчисли специфичния за него
антицикличен капиталов буфер, и което се
определя съгласно чл. 151 – 156, чл. 157 или
от съответния орган на трета държава в зависимост от конкретния случай.
8. „Вътрешно лицензиран инвестиционен
посредник“ е инвест иц ионен посредник,
лицензиран в държавата членка, за който
определянето на нивото на антицикличния
буфер се извършва от Комисията.
9. „Индикатор за буфера“ е сравнимо ниво
на буфера, изчислено в съответствие с насоки
на ЕССР за определяне на нивото на антицикличния буфер.
Чл. 124. (1) Инвестиционният посредник не
може да използва базовия собствен капитал
от първи ред, който поддържа за изпълнение
на комбинираното изискване за буфер, посочено в чл. 123, т. 6, за изпълнение на някое от
изискванията, посочени в чл. 92, параграф 1,
букви „а“ – „в“ от Регламент (ЕС) № 575/2013,
на допълнителните капиталови изисквания,
наложени съгласно чл. 276в от ЗПФИ поради
рискове, различни от риска от прекомерен ливъридж, и на препоръката, съобщена съгласно
чл. 276г от ЗПФИ, поради рискове, различни
от риска от прекомерен ливъридж.
(2) Инвестиционният посредник не може да
използва базовия собствен капитал от първи
ред, който поддържа за изпълнение на един
от елементите на комбинираното изискване
за буфер, за изпълнение на другите приложими елементи на комбинираното изискване
за буфер.
(3) Инвестиционният посредник не може
да използва базовия собствен капитал от
първи ред, който поддържа за изпълнение
на комбинираното изискване за буфер по
чл. 123, т. 6, за изпълнение на рисково базираните елементи на изискванията по чл. 92а
и 92б от Регламент (ЕС) № 575/2013 и по
чл. 69б – 69е от Закона за възстановяване и
преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници.
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Раздел ІІ
Предпазен капиталов буфер и специфичен
антицикличен капиталов буфер
Чл. 125. (1) В допълнение към базовия
собствен капитал от първи ред, който се поддържа за изпълнение на някое от капиталовите
изисквания, посочени в чл. 92, параграф 1,
букви „а“ – „в“ от Регламент (ЕС) № 575/2013,
инвестиционният посредник поддържа предпазен капиталов буфер от базовия собствен
капитал от първи ред, равняващ се на 2,5 % от
размера на неговата обща рискова експозиция
на индивидуална и консолидирана основа,
изчислен в съответствие с чл. 92, параграф 3
от Регламент (ЕС) № 575/2013 и приложим в
съответствие с част първа, дял II от същия
регламент.
(2) Когато инвестиционен посредник не
изпълнява изцяло изискването на ал. 1, той
подлежи на ограниченията по отношение
на разпределенията, предвидени в чл. 160,
ал. 2 – 4.
Чл. 126. (1) Инвестиционният посредник
поддържа специфичен за него антицикличен
капиталов буфер, равняващ се на размера на
неговата обща рискова експозиция, изчислен в
съответствие с чл. 92, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 575/2013, умножен по среднопретеглената стойност на нивата на антицикличния
буфер, които се изчисляват съгласно чл. 159
на индивидуална и на консолидирана основа,
както е приложимо в съответствие с част
първа, дял II на Регламент (ЕС) № 575/2013.
Този буфер се състои от базов собствен капитал от първи ред.
(2) Когато инвестиционен посредник не
изпълнява изцяло изискването на ал. 1, той
подлежи на ограниченията по отношение
на разпределенията, предвидени в чл. 160,
ал. 2 – 4.
Раздел ІІI
Буфери за глобални и други системно значими институции, спрямо които Комисията
упражнява надзор на консолидирана основа
Чл. 127. (1) Глобално системно значима
институция, наричана по-нататък „Г-СЗИ“, е:
1. група, ръководена от инвестиционен
посредник майка от ЕС, финансов холдинг
майка от ЕС или смесен финансов холдинг
майка от ЕС, или
2. инвестиционен посредник, който не
е дъщерно предприятие на инвестиционен
посредник майка от ЕС, финансов холдинг
майка от ЕС или финансов холдинг майка
със смесена дейност от ЕС.
(2) Г-СЗИ е институция, спрямо която
Комисията упражнява надзор на консолидирана основа.
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(3) Г-СЗИ по ал. 1 се идентифицира от
Комисията на консолидирана основа между
субектите по ал. 1.
(4) Г-СЗИ се идентифицира на основата на
методика, съдържаща следните категории:
1. размер на групата;
2. взаимосвързаност на групата с финансовата система;
3. заменяемост на услугите или на финансовата инфраструктура, предоставяна от групата;
4. сложност на групата;
5. трансгранична дейност на групата, в т.ч.
трансгранична дейност между държави членки
и между държава членка и трета държава.
(5) Методиката по ал. 4 се използва за
получаване на цялостен рейтинг за всяко
лице по ал. 1 – 3, което дава възможност то
да бъде установено и разпределено в дадена
подкатегория съгласно чл. 132.
(6) Комисията по предложение на заместник-председателя идентифицира Г-СЗИ по
ал. 1, като всяка категория по ал. 4 получава
еднаква тежест и се състои от количествени
показатели.
Чл. 128. (1) Допълнителната методика за
идентифициране на Г-СЗИ се основава на
следните категории:
1. категориите, посочени в чл. 127, ал. 4,
т. 1 – 4;
2. трансграничната дейност на групата,
с изключение на дейностите на групата в
участващите държави членки, както е посочено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014
на Европейския парламент и на Съвета от 15
юли 2014 г. за установяването на еднообразни
правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и
някои инвестиционни посредници в рамките
на Единния механизъм за преструктуриране
и Единния фонд за преструктуриране и за
изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010
(ОВ, L 225/1 от 30 юли 2014 г.).
(2) Всяка категория по ал. 1 полу чава
еднаква тежест и се състои от количествени
показатели. За категориите, посочени в ал. 1,
т. 1, показателите са същите като съответните
показатели, определени съгласно чл. 127, ал. 4.
(3) Чрез допълнителната методика за идентифициране се получава допълнителен общ
рейтинг за всеки оценен субект, въз основа на
който може да се предприеме една от мерките,
посочени в чл. 132, ал. 5, т. 3.
Чл. 129. (1) Друга системно значима институция, наричана по-нататък „Д-СЗИ“, може
да е инвестиционен посредник или група, ръководена от инвестиционен посредник майка
от ЕС, финансов холдинг майка от ЕС или
финансов холдинг майка със смесена дейност
от ЕС, инвестиционен посредник майка в
държава членка, финансов холдинг майка в
държава членка или финансов холдинг майка
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със смесена дейност в държава членка, спрямо които Комисията упражнява надзор на
консолидирана или подконсолидирана, или
индивидуална основа.
(2) Д-СЗИ се идентифицира от Комисията
между субектите по ал. 1.
(3) Д-СЗИ се определя в съответствие с
ал. 1 и 2 и се идентифицира на основата на
най-малко един от следните критерии:
1. размер;
2. значимост за икономиката на ЕС или
на Република България;
3. значимост на трансграничните дейности;
4. взаимосвързаност на инвестиционния
посредник или групата с финансовата система.
(4) Комисията спазва насоките на ЕБО
във връзка с критериите за определяне на
условията за прилагане на разпоредбите по
ал. 1 – 3 относно оценяването на Д-СЗИ, за
които е взела решение да прилага.
Чл. 130. (1) Комисията по предложение
на заместник-председателя съобщава идентифицираните Г-СЗИ и Д-СЗИ и съответните
подкатегории, в които е разпределена всяка
Г-СЗИ, на ЕССР. Комисията по предложение на заместник-председателя ги обявява
публично, както и подкатегорията, в която е
разпределена всяка Г-СЗИ.
(2) Комисията ежегодно прави преглед на
идентифицираните Г-СЗИ и Д-СЗИ, както и
на разпределението на Г-СЗИ в съответните
подкатегории.
(3) Комисията по предложение на заместник-председателя уведомява за резултата от
извършения преглед съответната системно
значима инстит у ци я и ЕССР. Комиси ята
по предложение на заместник-председателя
обявява публично актуализирания списък на
идентифицираните Г-СЗИ и Д-СЗИ и подкатегорията, в която е разпределена всяка Г-СЗИ.
Чл. 131. (1) Институция, идентифицирана
като глобално системно значима на консолидирана основа, поддържа задължителен буфер
за Г-СЗИ, съответстващ на подкатегорията,
в която попада.
(2) Буферът за Г-СЗИ се състои от базов
собствен капитал от първи ред.
(3) Буферът за Г-СЗИ е в допълнение спрямо съществуващия базов собствен капитал
от първи ред.
Чл. 132. (1) Подкатегориите на Г-СЗИ са
най-малко пет.
(2) Най-ниската граница и границите между
съответните подкатегории се определят от
рейтингите, определени в съответствие с методиката за идентифициране по чл. 127, ал. 4.
(3) Рейтингите, определ ящи границата
между съседни подкатегории, са ясно определени и се подчиняват на принципа за постоянно линейно увеличение на системната
значимост, като за всяка подкатегория се

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

получава линейно увеличение на изискването
за допълнителен базов собствен капитал от
първи ред, с изключение на петата подкатегория и всяка добавена по-висока подкатегория.
Системната значимост е очакваното влияние
от въздействието на Г-СЗИ върху глобалния
финансов пазар.
(4) За най-ниската подкатегория се определя
буфер за Г-СЗИ в размер на 1 % от размера на
общата рискова експозиция, изчислен в съответствие с чл. 92, параграф 3 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, а буферът за всяка подкатегория
се увеличава със стъпка от минимум 0,5 %
от размера на общата рискова експозиция,
изчислен в съответствие с чл. 92, параграф 3
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(5) Комисията въз основа на надзорната
си преценка може:
1. да премести Г-СЗИ от по-ниска в повисока подкатегория;
2. да разпредели субект, посочен в чл. 127,
ал. 1, с цялостен рейтинг, който е по-нисък
от най-ниската граница, в най-ниската или в
по-високата подкатегория, като го определи
за Г-СЗИ;
3. като вземе предвид Единния механизъм
за преструктуриране, въз основа на допълнителния цялостен рейтинг, посочен в чл. 128,
да премести Г-СЗИ от по-висока в по-ниска
подкатегория.
Чл. 133. Без да засяга разпоредбите на
чл. 127 и като упражнява разумно надзорните
си правомощия, Комисията по предложение
на заместник-председателя може да:
1. премести Г-СЗИ от по-ниска в по-висока
подкатегория;
2. премести инстит у ци ята, посочена в
чл. 129, с общ рейтинг, който е по-нисък от
граничната стойност на най-ниската подкатегория за включване като Г-СЗИ; тази институция
може да бъде категоризирана в най-ниската
подкатегория или по-висока.
Чл. 134. (1) Комисията по предложение
на заместник-председателя може да изиска
институцията, идентифицирана като Д-СЗИ
на консолидирана, подконсолидирана или
индивидуална основа, както е приложимо, да
поддържа буфер за Д-СЗИ в размер до 3 %
от размера на общата рискова експозиция,
изчислен в съответствие с чл. 92, параграф 3
от Регламент (ЕС) № 575/2013, като се спазват
критериите за идентифициране на Д-СЗИ.
(2) Буферът за Д-СЗИ се състои от базов
собствен капитал от първи ред.
Чл. 135. При одобрение от Европейската комисия Комисията по предложение на
заместник-председателя може да изисква от
всяка Д-СЗИ на консолидирана, подконсолидирана или индивидуална основа да поддържа
буфер за Д-СЗИ, по-висок от 3 % от размера
на общата рискова експозиция, изчислен в
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съответствие с чл. 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Този буфер се състои
от базов собствен капитал от първи ред.
Чл. 136. (1) Комисията по предложение на
заместник-председателя с решение може да
изисква от всяка една Д-СЗИ на консолидирана, подконсолидирана или на индивидуална
основа, както е приложимо, да поддържа
буфер за Д-СЗИ.
(2) При поставяне на изискване за поддържане на Д-СЗИ Комисията:
1. следи буферът да не води до несъразмерни отрицателни последици за цялата или
за части от финансовата система на други
държави членки или на ЕС като цяло или
да създава пречка за функционирането на
вътрешния пазар;
2. преразглежда буфера поне веднъж годишно.
Чл. 137. (1) Преди първоначалното или
последващо определяне на буфер за Д-СЗИ
Комисията уведомява ЕССР един месец преди публикуването на решението по чл. 134,
съответно уведомява ЕССР три месеца преди
публикуването на решението по чл. 135.
(2) Уведомлението по ал. 1 трябва да съдържа:
1. обосновка на вероятността изискването
за поддържане на буфер за Д-СЗИ да бъде
ефективно и пропорционално средство за
намаляване на риска;
2. оценка на вероятното положително или
отрицателно въздействие на буфера за Д-СЗИ
върху вътрешния пазар, направена въз основа
на наличната информация;
3. нивото на буфера за Д-СЗИ, което Комисията реши да определи.
Чл. 138. Когато Д-СЗИ е дъщерна на Г-СЗИ
и Д-СЗИ, която е или институция, или група, ръководена от институция майка от ЕС,
и подлежи на изискване за буфер за Д-СЗИ
на консолидирана основа, приложимият на
индивидуална или подконсолидирана основа
буфер за Д-СЗИ не надвишава по-ниската
стойност от:
1. сумата на по-високото от нивото на
буфера за Г-СЗИ или Д-СЗИ, приложимо за
групата на консолидирана основа, и 1 % от
размера на общата рискова експозиция, изчислен в съответствие с чл. 92, параграф 3
от Регламент (ЕС) № 575/2013, и
2. 3 % от размера на общата рискова експозиция, изчислен в съответствие с чл. 92,
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013,
или нивото, което Европейската комисия е
дала разрешение да се прилага за групата на
консолидирана основа в съответствие с чл. 135.
Чл. 139. Когато група подлежи на изиск
ването за буфер за Г-СЗИ и буфер Д-СЗИ на
консолидирана основа, се прилага по-високият буфер.
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Чл. 140. (1) Когато инвестиционен посредник подлежи на изискването за буфер за
системен риск, буферът за системен риск е
кумулативен към буфера за Д-СЗИ или буфера
за Г-СЗИ.
(2) Когато сборът от нивото на буфера за
системен риск и нивото на буфера за Д-СЗИ
или Г-СЗИ, приложимо спрямо инвестиционния посредник, е по-високо от 5 %, се
прилага чл. 135.
Раздел ІV
Изискване за поддържане на буфер за системен риск
Чл. 141. (1) Комисията по предложение на
заместник-председателя може да определи
буфер за системен риск, съставен от базов
собствен капитал от първи ред, за сектора
на инвестиционните посредници, за част от
него, за всички или за група експозиции по
ал. 4 с цел предотвратяване и редуциране на
макропруденциалните или на системните рис
кове, които не са покрити от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, антицикличния капиталов буфер
и буферите за Г-СЗИ и Д-СЗИ и биха могли
да предизвикат смущения във финансовата
система и тежки отрицателни последици за
нея и за реалната икономика в Република
България.
(2) Инвестиционният посредник изчислява
приложимия за него буфер за системен риск
по следната формула:

,
където:
B SR = буфер за системен риск;
rT = ниво на буфера, приложимо за размера
на общата рискова експозиция на инвестиционния посредник;
E T = размер на общата рискова експозиция
на инвестиционния посредник, изчислен в съответствие с чл. 92, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 575/2013;
i = индекс, указващ подгрупата експозиции,
посочена в ал. 4;
r i = ниво на буфера, приложимо за размера на рисковата експозиция на подгрупата
експозиции i; и
E i = размер на рисковата експозиция на
инвестиционния посредник за подгрупата експозиции i, изчислен в съответствие с чл. 92,
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(3) Инвестиционните посредници поддържат буфер за системен риск от базов собствен
капитал от първи ред, изчислен в съответствие
с ал. 2, на индивидуална, консолидирана или
подконсолидирана основа, както е приложимо
в съответствие с част първа, дял II от Регламент (ЕС) № 575/2013.
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(4) Буферът за системен риск може да се
прилага за:
1. всички експозиции в Република България;
2. секторни експозиции в Република България, както следва:
а) всички експозиции на дребно към физически лица, обезпечени с жилищни имоти;
б) всички експозиции към юридически
лица, обезпечени с ипотеки върху търговски
недвижими имоти;
в) всички експозиции към юридически
лица, с изключение на посочените в буква „б“;
г) всички експозиции към физически лица,
с изключение на посочените в буква „а“;
3. всички експозиции в други държави
членки при условията на чл. 145 и 148;
4. секторните експозиции по т. 2 в други
държави членки, единствено когато това е
необходимо за признаване на ниво на буфер,
определено от друга държава членка;
5. експозиции в трети държави;
6. подгрупи от категориите експозиции,
посочени в т. 2.
(5) Комисията прилага издадените от ЕБО
насоки относно съответните подгрупи експозиции, към които тя може да прилага буфер
за системен риск съгласно ал. 4, т. 6.
(6) Буферът за системен риск се прилага към
всички експозиции или подгрупи експозиции,
посочени в ал. 4, на всички инвестиционни
посредници или за част от тях и се определя
на стъпки за настройка от 0,5 процентни
пункта или на техни кратни. За различните
подгрупи инвестиционни посредници или
експозиции могат да бъдат въведени различни
изисквания. Буферът за системен риск не се
отнася за рисковете, които попадат в обхвата
на чл. 126 и раздел III.
(7) При поставяне на изискване за поддържане на буфер за системен риск Комисията:
1. следи буферът за системен риск да не води
до несъразмерни отрицателни последици за
цялата или за части от финансовата система
на други държави членки или на Съюза като
цяло, създавайки пречка за гладкото функциониране на вътрешния пазар;
2. преразглежда буфера за системен риск
поне веднъж на всеки две години;
3. осигурява буферът за системен риск да
не се използва за рисковете, които попадат в
обхвата на антицикличния буфер и на буферите за Г-СЗИ и Д-СЗИ.
Чл. 142. (1) Комисията уведомява ЕССР
преди публикуването на решението по чл. 146,
включително когато се отнася до експозиции в
трети държави. Когато инвестиционен посредник, за който се прилагат едно или няколко
нива на буфер за системен риск, е дъщерно
дружество на дружество майка, установено в
друга държава членка, Комисията уведомява
и органите на тази държава членка.
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(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа подробно описание на:
1. макропруденциалните или системните
рискове в Република България;
2. причините, поради които нивата на системните и на макропруденциалните рискове
застрашават стабилността на финансовата
система на Република България, с което се
обосновава определеният буфер за системен
риск;
3. обосновката на вероятността буферът за
системен риск да бъде ефективно и съразмерно
средство за редуциране на риска;
4. оценка на вероятното положително или
отрицателно въздействие на буфера за системен
риск върху вътрешния пазар, направена въз
основа на наличната информация;
5. нивото или нивата на буфера за системен риск, които Комисията възнамерява да
определи, и експозициите и инвестиционните
посредници, за които те ще се прилагат;
6. когато нивото на буфера за системен
риск ще се прилага за всички експозиции,
основанията, поради които Комисията счита, че буферът за системен риск не дублира
функциите на буфера за Д-СЗИ.
(3) Когато решението за определяне на
ниво на буфера за системен риск води до
понижаване или запазване на нивото на буфера, определено на по-ранен етап, Комисията
спазва само ал. 1 и 2.
Чл. 143. (1) Когато първоначалното или
последващото определ яне на нивото или
нивата на буфера за системен риск за всяка
група или подгрупа експозиции, изброени в
чл. 141, ал. 4, за които се прилагат един или
няколко буфера за системен риск, не води до
комбинирано ниво на буфер за системен риск,
по-високо от 3 % за някоя от тези експозиции,
Комисията уведомява ЕССР съгласно чл. 142,
ал. 1 и 2 един месец преди публикуването на
решението по чл. 146.
(2) За целите на ал. 1 признаването на
ниво на буфер за системен риск, определено
от друга държава членка, не се включва в
прага от 3 %.
Чл. 144. (1) Когато първоначалното или
последващото определ яне на нивото или
нивата на буфера за системен риск за всяка
група или подгрупа експозиции, изброени
в чл. 141, ал. 4, за които се прилагат един
или няколко буфера за системен риск, води
до комбинирано ниво на буфер за системен
риск в размер между 3 % и 5 % за някоя от
тези експозиции, Комисията с уведомлението
по чл. 142 отправя искане до Европейската
комисия за становище.
(2) При отрицателно становище на Европейската комисия Комисията се съобразява
със становището или излага мотивите за
несъобразяване с него.
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(3) Когато инвестиционен посредник, за
който се прилагат едно или няколко нива на
буфер за системен риск, е дъщерно дружество на дружество майка, установено в друга
държава членка, Комисията с уведомлението
по чл. 142 отправя искане за препоръка до
Европейската комисия и до ЕССР.
(4) При разногласие между органите на
дъщерното дружество и дружеството майка
относно нивото или нивата на буфера за
системен риск, приложими за съответния
инвестиционен посредник, и в слу чай че
Европейската комисия и ЕССР дадат отрицателни препоръки, Комисията може да отнесе
въпроса до ЕБО и да поиска съдействието му
в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕС)
№ 1093/2010. Комисията не взема решение за
определяне на нивото или нивата на буфера
за системен риск за тези експозиции, преди
ЕБО да вземе решение.
Чл. 145. (1) Когато първоначалното или
последващото определ яне на нивото или
нивата на буфера за системен риск за всяка
група или подгрупа експозиции, изброени
в чл. 141, ал. 4, за които се прилагат един
или няколко буфера за системен риск, води
до комбинирано ниво на буфер за системен
риск в размер на повече от 5 % за някоя от
тези експозиции, Комисията иска разрешение
от Европейската комисия, преди да приложи
буфера за системен риск.
(2) Комисията прилага буфера за системен
риск след приемане на акт от Европейската
комиси я, с който Европейската комиси я
разрешава прилагането на посочения буфер.
Чл. 146. (1) Комисията оповестява първоначалното или последващото определяне на едно
или повече нива на буфера за системен риск,
като ги публикува на интернет страницата си.
(2) Оповестяването по ал. 1 обхваща наймалко следната информация:
1. нивото или нивата на буфера за системен риск;
2. инвестиционните посредници, за които
се прилага буферът за системен риск;
3. експозициите, за които се прилага нивото или нивата на буфера за системен риск;
4. основанията за първоначалното или последващото определяне на нивото или нивата
на буфера за системен риск;
5. датата, от която инвестиционните посред
ници прилагат първоначално определеното
или последващо определеното ниво на буфера
за системен риск; и
6. държавите, когато експозициите в тези
държави са включени в прилагането на буфера
за системен риск.
(3) Когато оповестяването на информацията по ал. 2, т. 4 би могло да застраши
стабилността на финансовата система, тази
информация не се оповестява.
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Чл. 147. (1) Когато инвестиционен посредник не изпълнява изцяло изискването по
чл. 141, ал. 1, той подлежи на ограниченията
по отношение на разпределенията, предвидени
в чл. 160, ал. 2 – 4.
(2) Когато прилагането на ограниченията
по отношение на разпределенията не води до
задоволително подобрение на базовия собствен капитал от първи ред на инвестиционния
посредник в контекста на съответния системен риск, могат да бъдат предприети мерки
по част трета, дял трети, глава двадесет и
четвърта от ЗПФИ.
Чл. 148. Когато Комисията реши да определи буфера за системен риск поради наличие на
експозиции в други държави членки, буферът
се определя по един и същ начин за всички
експозиции в рамките на Съюза, освен ако
буферът е определен така, че да признава нивото на буфера за системен риск, определено
от друга държава членка.
Раздел V
Признаване на нивото на буфера за системен
риск
Чл. 149. (1) Комисията по предложение на
заместник-председателя може да признае и
прилага нивото на буфера за системен риск,
определено в друга държава членка, и да
изисква прилагането му от вътрешно лицензираните инвестиционни посредници спрямо
експозициите им в тази държава членка.
(2) Когато решава дали да признае нивото
на буфер за системен риск, Комисията взема
предвид информацията, предоставена от компетентния орган или от определения орган
на съответната държава членка във връзка с
определянето на буфера.
(3) Комисията уведомява ЕССР, когато
признае нивото на буфера за системен риск
за вътрешно лицензиран инвестиционен посредник.
(4) В случаите по ал. 1 буферът за системен
риск, определен в другата държава членка,
може да бъде кумулативен към буфера за
системен риск по чл. 141 – 148, при условие че
двата буфера се отнасят до различни рискове.
Когато буферите се отнасят до едни и същи
рискове, се прилага само по-високият буфер.
Чл. 150. Комисията може да поиска от
ЕССР да отправи препоръка по чл. 16 от
Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския
парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г.
за пруденциалния надзор върху финансовата
система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за
системен риск (OB, L 331/1 от 15 декември
2010 г.) към една или повече държави членки
да признаят нивото на буфера за системен
риск, определен съгласно чл. 141 – 148.
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Раздел VI
Определяне на нивото на антицикличния
капиталов буфер
Чл. 151. (1) Установяването на нивото
на антицикличния буфер за експозициите
в Република България на инвестиционните
посредници се определя от Комисията по
предложение на заместник-председателя.
(2) Комисията по предложение на заместник-председателя може да изчисли за всяко
тримесечие индикатор за буфер, който да
служи като референтен и за насока при определяне на нивото на антицикличния буфер
за инвестиционни посредници в съответствие
с чл. 152.
(3) Индикаторът за буфера отразява креди т ни я ц ик ъ л и рисковет е, породени о т
прекомерен кредитен растеж в Република
България, и надлежно отчита особеностите
на националната икономика. Той се изчислява на база на отклонението от дългосрочния
тренд на съотношението на кредитите към
БВП, като също така отчита:
1. ръста на кредитната активност, и поспециално изменението в съотношението на
предоставените кредити и БВП в Република
България;
2. всяка актуална насока на ЕССР.
Чл. 152. (1) Комисията по предложение на
заместник-председателя оценява на тримесечна основа интензивността на цикличния
системен риск и целесъобразността на нивото на антицикличния буфер за Република
България и при необходимост определя или
коригира нивото на буфера.
(2) Нивото на антицикличния буфер за
инвестиционните посредници се определя от:
1. индикатора за буфер съгласно чл. 151,
ал. 2 и 3;
2. всяка актуална насока, подкрепяна от
ЕССР, и препоръка, дадена от ЕССР, за определянето на нивото на буфера;
3. други променливи, които са подходящи
за преодоляване на цикличния системен риск.
Чл. 153. (1) Нивото на антицикличния
буфер за инвестиционните посредници се определя в диапазона от 0 % до 2,5 % от общата
сума на рисковите експозиции, изчислена в
съответствие с чл. 92, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 575/2013 на инвестиционен посредник,
който има експозиции за кредитен риск в
съответната държава членка.
(2) Нивото на антицикличния буфер за
инвестиционните посредници се калибрира
на интервали от 0,25 процентни пункта или
кратни на 0,25 процентни пункта.
(3) Комисията по предложение на заместник-председателя може съгласно съображенията, посочени в чл. 152, да определи за
антицикличния буфер за инвестиционните
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посредници ниво над 2,5 % от общата сума на
рисковите експозиции, изчислена в съответствие с чл. 92, параграф 3 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, за целите, посочени в чл. 151, ал. 6.
Чл. 154. (1) Когато Комисията установи за
първи път нивото на антицикличния буфер
за инвестиционните посредници по-високо от
0 % или когато след това увеличи моментното
ниво на антицикличния буфер за инвестиционните посредници, тя посочва датата, от
която инвестиционните посредници трябва
да прилагат този увеличен буфер при изчисляването на специфичния за инвестиционния
посредник антицикличен капиталов буфер.
(2) Датата по ал. 1 не може да бъде покъсно от 12 месеца след датата, на която е
оповестен увеличеният буфер съгласно чл. 156.
(3) В случай на настъпването на изключителни обстоятелства посочената дата по ал. 1
може да е преди изтичането на 12-месечния
срок.
Чл. 155. (1) При намаляване на моментното
ниво на антицикличния буфер за инвестиционните посредници Комисията по предложение
на заместник-председателя определя и период,
през който не се очаква повишаването му.
(2) Определеният период по ал. 1 не е
обвързващ за Комисията.
Чл. 156. (1) Комиси ята оповестява на
интернет страницата си, като преди това
е предприела всичк и разу мни ст ъпк и за
съгласуване на момента на оповестяване,
определената тримесечна стойност за нивото
на антицикличния буфер за инвестиционните
посредници.
(2) Съобщението по ал. 1 трябва да съдържа
информация за:
1. приложимото ниво на антицикличния
буфер за инвестиционните посредници;
2. съответното съотношение между кредитите и БВП, както и неговото отклонение
от дългосрочния тренд;
3. индикатора за буфера, изчислен в съответствие с чл. 151, ал. 2 и 3;
4. обосновка за нивото на буфера;
5. при увеличаване на нивото на буфера – датата, от която инвестиционните посред
ници трябва да прилагат това увеличено ниво
на буфера при изчисляването на специфичния
за всеки от тях антицикличен капиталов буфер;
6. когато датата по т. 5 е преди изтичане на
12 месеца от датата на оповестяването – позоваване на извънредните обстоятелства, които
оправдават този по-кратък срок за прилагане;
7. при намаляване на нивото на буфера – периода, през който не се очаква повишаване
на буфера, заедно с обосновка за този период.
(3) Комисията уведомява ЕССР за всяка
промяна на нивото на антицикличния буфер
за инвестиционните посредници и му съобщава данните по ал. 2.
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Чл. 157. (1) Комисията по предложение на
заместник-председателя може да признае ниво
на специфичния антицикличен капиталов буфер за целите на изчисляването от вътрешно
лицензираните инвестиционни посредници,
установено от държава членка или съответен
орган на трета държава, надвишаващо 2,5 %
от общата сума на рисковите експозиции,
изчислена в съответствие с чл. 92, параграф 3
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(2) Комисията оповестява признаването по
ал. 1 на интернет страницата си.
(3) Съобщението по ал. 2 трябва да съдържа най-малко:
1. приложимото ниво на антицикличния
буфер;
2. държавата членка или третите държави,
за които се прилага този буфер;
3. при увеличаване на нивото на буфера
се посочва датата, от която инвестиционните
посредници трябва да прилагат това увеличено
ниво на буфера при изчисляването на специфичния за всеки инвестиционен посредник
антицикличен капиталов буфер;
4. в случай, когато датата, посочена в т. 3,
е преди изтичане на 12 месеца от датата на
оповестяването, се посочват изключителните
обстоятелства, които оправдават този по-кратък срок за прилагане.
Ч л. 158. (1) В сл у чай че съо т вет ни я т
орган на трета държава не е определил и
публикувал нивото на антицикличния буфер
за тази трета държава, към която един или
повече инвестиционни посредници в ЕС имат
експозиция за кредитен риск, Комисията по
предложение на заместник-председателя може
да установи нивото на антицикличния буфер,
което вътрешно лицензираните инвестиционни
посредници трябва да прилагат при изчисляването на специфичния за всеки инвестиционен
посредник антицикличен капиталов буфер.
(2) Комисията по предложение на заместник-председателя може да установи различно
ниво на буфера за трета държава, което вътрешно лицензираните инвестиционни посредници
трябва да прилагат при изчисляването на
специфичния за всеки инвестиционен посредник антицикличен капиталов буфер, когато
нивото на антицикличния буфер е определено
и публикувано от съответния орган на третата
държава за трета държава. Комисията установява различно ниво на буфера, ако смята, че
нивото на определения буфер от съответния
орган на третата държава не е достатъчно, за
да защити инвестиционните посредници по
подходящ начин от рисковете от прекомерен
кредитен растеж в съответната страна.
(3) При упражняване на правомощията по
ал. 2 Комисията не може да задава ниво на
антицикличния буфер под нивото, определено от съответния орган на третата държава,
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освен в случай че това ниво надхвърля 2,5 %
от общата сума на рисковите експозиции, изчислена в съответствие с чл. 92, параграф 3
от Регламент (ЕС) № 575/2013, на инвестиционни посредници, които имат експозиции за
кредитен риск в тази трета държава.
(4) Комисията по предложение на заместник-председателя може да приеме издадените
от ЕССР препоръки относно съгласуваност
при определянето на буфери за трети държави.
(5) Когато Комисията по предложение
на заместник-председателя определи ниво
на антицикличния буфер за трета държава
съгласно ал. 1 или ал. 2 – 4, което увеличава
съществуващото приложимо ниво на антицик
личния буфер, Комисията по предложение
на заместник-председателя взема решение за
датата, от която вътрешно лицензирани инвестиционни посредници трябва да прилагат
това ниво на буфера при изчисляването на
специфичния за всеки инвестиционен посредник антицикличен капиталов буфер.
(6) Датата по ал. 5 не може да бъде по-късно
от 12 месеца от датата, на която нивото на
буфера е оповестено в съответствие с ал. 7.
В случай на изключителни обстоятелства
посочената дата по ал. 5 може да е преди
изтичането на 12-месечния срок.
(7) Комисията оповестява на интернет
страницата си установяването на всяко ниво
на антицикличния буфер за трета държава
съгласно ал. 1 – 4, като включва следната
информация:
1. нивото на антицикличния буфер и третата държава, за която се прилага това ниво;
2. обосновка за нивото на буфера;
3. при определянето на нивото на буфера
за първи път над нулата или при неговото
увеличение се посочва датата, от която инвестиционните посредници трябва да прилагат
увеличеното ниво на буфера при изчисляването
на специфичния за инвестиционния посредник
антицикличен капиталов буфер;
4. в случай, когато срокът, посочен в т. 3,
е по-кратък от 12 месеца от датата на оповестяването на определената стойност, се посочват изключителните обстоятелства, които
оправдават този по-кратък срок за прилагане.
(8) Алинеи 1 – 7 се прилагат независимо от
това, дали ЕССР е дал препоръка на Комисията
относно подходящото ниво на антицикличния
буфер за експозиции към трета държава.
Чл. 159. (1) Специфичното за инвестиционния посредник ниво на антицикличния
капиталов буфер се изчислява като среднопретеглена величина на нивата на антицикличния
буфер, които се прилагат за страните, в които
той има експозиции за кредитен риск или се
прилага съгласно чл. 158, ал. 1 или ал. 2 – 4.
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(2) За изчисляването на посочената в ал. 1
среднопретеглена величина инвестиционните
посредници прилагат към всяко ниво на антицикличния буфер изискванията за общия
размер на собствения капитал за кредитен
риск, определени в съответствие с разпоредбите на част трета, дялове II и IV на Регламент
(ЕС) № 575/2013, отнасящи се до съответните
експозиции за кредитен риск във въпросната
страна, разделени на изискванията за общия
размер на собствения капитал за кредитен риск
за всички съответни кредитни експозиции.
(3) Съот вет ни те к реди т ни експозиции
включват всички класове експозиции, различни от посочените в чл. 112, букви „а“ – „е“
от Регламент (ЕС) № 575/2013, за които е
предвидено:
1. капиталовите изисквания за кредитен
риск съгласно част трета, дял II от Регламент
(ЕС) № 575/2013;
2. в случай, когато експозицията се държи
в търговския портфейл, се включват капиталовите изисквания за специфичен риск съгласно
част трета, дял IV, глава 2 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 или за допълнителния риск от
неизпълнение и допълнителния миграционен
риск съгласно част трета, дял IV, глава 5 от
Регламент (ЕС) № 575/2013;
3. в случай, когато експозицията представлява секюритизация, се включват капиталовите изисквания съгласно част трета, дял II,
глава 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(4) Инвестиционните посредници спазват
регулаторните технически стандарти, приети
от Европейската комисия за определяне на
метода за идентифициране на географското
местоположение на съответната експозиция
за кредитен риск.
(5) За целите на изчислението съгласно
ал. 1 и 2:
1. нивото на антицикличния буфер за Република България се прилага от датата, посочена в информацията, която се публикува в
съответствие с чл. 156, ал. 2, т. 5 или чл. 157,
ал. 3, т. 3, ако резултатът от това решение е
увеличаване на нивото на буфера;
2. при спазване на т. 3 нивото на антицик
личния буфер за трета държава се прилага
12 месеца след датата, на която промяната в
нивото на буфера е оповестена от съответния
орган на третата държава и ако резултатът
от това решение е увеличаване на нивото на
буфера, независимо от това, дали този орган
изисква от лицензираните в тази трета държава инвестиционни посредници да прилагат
промяната в по-кратък срок; за оповестяване
на датата за промяна на нивото на антицик
личния буфер за трета държава се смята датата, на която е публикувана от съответния
орган на третата държава в съответствие с
приложимите национални правила;
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3. когато определеният орган на държавата
членка по произход на инвестиционния посредник установи ниво на антицикличния буфер за
трета държава в съответствие с чл. 158, ал. 1
или ал. 2 – 4 или признае нивото на антицикличния буфер за трета държава съгласно
чл. 157, това ниво на буфера се прилага от
датата, посочена в информацията, публикувана
в съответствие с чл. 158, ал. 7, т. 3 или чл. 157,
ал. 3, т. 3, ако резултатът от това решение е
увеличаване на нивото на буфера;
4. нивото на антицик личния буфер се
прилага незабавно, ако резултатът от това
решение е намаляване на нивото на буфера.
(6) Когато определен орган от друга държава членка определи ниво на антицикличния
буфер, по-високо от 2,5 % от общата сума
на рисковите експозиции, изчислена в съответствие с чл. 92, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 575/2013, вътрешно лицензираните
инвестиционни посредници прилагат за съответните експозиции за кредитен риск в
държавата членка на съответния определен
орган за целите на изчислението по ал. 1 и
2, включително когато това е приложимо, за
изчисляване на елемента на консолидирания
капитал по-високото ниво на антицикличния
буфер, освен ако друго не е предвидено в тази
наредба.
(7) Комисията следи за целите на изчислението по ал. 1 за прилагането от инвестиционните посредници на нивата на антицикличния
буфер, определени от орган на трета държава
за съответните експозиции за кредитен риск в
трета държава и надвишаващи 2,5 % от общата
сума на рисковите експозиции, изчислена в
съответствие с чл. 92, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 575/2013. Комисията следи, когато това
е приложимо, за изчисляване на елемента на
консолидирания капитал, свързан със:
1. инвестиционните посредници, прилагащи
ниво на антицикличния буфер в размер 2,5 %
от общата сума на рисковите експозиции, в
случай че определеният орган в държавата
членка, в която са лицензирани, не е признал
надвишаващото 2,5 % ниво на буфера в съответствие с чл. 157, ал. 1;
2. инвестиционните посредници, прилагащи
ниво на антицикличния буфер, определено от
съответния орган на трета държава, в случай
че определеният орган в държавата членка,
в която са лицензирани, е признал това ниво
на буфера в съответствие с чл. 157.
(8) Инвест иционни я т посредник спазва регулаторните технически стандарти на
ЕБО, приети от Комисията по предложение
на заместник-председателя за определяне на
метода за идентифициране на географското
местоположение на съответните кредитни
експозиции, съгласно ал. 4.
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Раздел VIІ
Мерки за запазване на капитала
Чл. 160. (1) Инвестиционен посредник,
отговарящ на комбинираното изискване за
буфер, няма право да прави разпределения
във връзка с базовия собствен капитал от
първи ред в степен, която би намалила неговия базов собствен капитал от първи ред до
ниво, при което комбинираното изискване за
буфер не е изпълнено.
(2) Инвестиционен посредник, който не отговаря на комбинираното изискване за буфер,
изчислява максимална сума за разпределяне
(МСР) в съответствие с ал. 5 и уведомява
Комисията за тази сума.
(3) В случаите по ал. 2 инвестиционният
посредник няма право, преди да е изчислил
МСР, да предприема нито едно от следните
действия:
1. да прави разпределяния във връзка с
базовия собствен капитал от първи ред;
2. да поема задължение за плащане на
променливи възнагра ж дени я или облаги,
свързани с пенсиониране, или да изплаща
променливи възнаграждения, ако задължението за плащане е възникнало в период, когато
инвестиционният посредник не е изпълнявал
комбинираните изисквания за буфер;
3. да извършва плащания по инструментите, влизащи в състава на допълнителния
собствен капитал от първи ред.
(4) Когато инвестиционен посредник не
изпълнява или не надхвърля комбинираното
изискване за буфер, той не извършва разпределения чрез действията по ал. 3, т. 1 – 3 в
размер, по-голям от МСР, изчислена в съответствие с ал. 5.
(5) Инвестиционният посредник изчислява
МСР, като умножи сумата, изчислена в съответствие с ал. 6, по коефициента, определен
в съответствие с ал. 7 и 8. МСР се намалява
със сума, произтичаща от всяко от действията,
посочени в ал. 3, т. 1 – 3.
(6) Сумата, която се умножава в съответствие с ал. 5, се изчислява, като от сбора на
елементите по т. 1 и 2 се извади стойността
по т. 3:
1. меж динните печалби, невк лючени в
базовия собствен капитал от първи ред съг
ласно чл. 26, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, след приспадане на разпределението на печалби или плащания, произтичащи
от действията по ал. 3, т. 1 – 3;
2. г од и ш н и т е печа лби, невк л ючен и в
базовия собствен капитал от първи ред съг
ласно чл. 26, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, след приспадане на разпределението на печалби или плащания, произтичащи
от действията по ал. 3, т. 1 – 3;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 1

3. сумите, дължими като данък, в случай
че елементите, посочени в т. 1 и 2, не са
разпределени.
(7) Коефициентът, включен при изчисляването на МСР по ал. 5, се определя по
следния начин:
1. когато поддържаният от инвестиционния
посредник базов собствен капитал от първи
ред, който не се използва за изпълнение на
капиталовите изисквания, предвидени в чл. 92,
параграф 1, букви „а“ – „в“ от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, и допълнителното капиталово
изискв ане поради рискове, различни от риска
от прекомерен ливъридж, изразен като процент
от размера на общата рискова експозиция,
изчислен в съответствие с чл. 92, параграф 3
от Регламент (ЕС) № 575/2013, се намира в
първи квартил (т.е. най-ниския) на комбинираното изискване за буфер, коефициентът е 0;
2. когато поддържаният от инвестиционния
посредник базов собствен капитал от първи
ред, който не се използва за изпълнение на
капиталовите изисквания, предвидени в чл. 92,
параграф 1, букви „а“ – „в“ от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, и допълнителните капиталови
изискв ания поради рискове, различни от риска
от прекомерен ливъридж, изразен като процент
от размера на общата рискова експозиция,
изчислен в съответствие с чл. 92, параграф 3
от Регламент (ЕС) № 575/2013, се намира във
втори квартил на комбинираното изискване
за буфер, коефициентът е 0,2;
3. когато поддържаният от инвестиционния
посредник базов собствен капитал от първи
ред, който не се използва за изпълнение на
капиталовите изисквания, предвидени в чл. 92,
параграф 1, букви „а“ – „в“ от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, и допълнителното капиталово
изискв ане поради рискове, различни от риска
от прекомерен ливъридж, изразен като процент
от размера на общата рискова експозиция,
изчислен в съответствие с чл. 92, параграф 3
от Регламент (ЕС) № 575/2013, се намира в
трети квартил на комбинираното изискване
за буфер, коефициентът е 0,4;
4. когато поддържаният от инвестиционния
посредник базов собствен капитал от първи
ред, който не се използва за изпълнение на
капиталовите изисквания, предвидени в чл. 92,
параграф 1, букви „а“ – „в“ от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, и допълнителното капиталово изискване поради рискове, различни от риска от
прекомерен ливъридж, изразен като процент
от размера на общата рискова експозиция,
изчислен в съответствие с Регламент (ЕС)
№ 575/2013, се намира в четвърти квартил (т.е.
най-високия) на комбинираното изискване за
буфер, коефициентът е 0,6.
(8) Долните и горните граници на всеки
квартил на комбинираното изискване за буфер
се изчисляват по следния начин:
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,
,
където Q n е означението на поредния номер
на съответния квартил.
(9) Разпределението във връзка с базовия
собствен капитал от първи ред за целите на
ал. 1 – 3 включва:
1. изплащане на парични дивиденти;
2. разпределение на напълно или частично
изплатени акции към основното възнаграждение или други капиталови инструменти,
посочени в чл. 26, параграф 1, буква „а“ от
Регламент (ЕС) № 575/2013;
3. обратно изкупуване или закупуване
от инвестиционния посредник на собствени
акции или дялове, или други капиталови
инструменти, посочени в чл. 26, параграф 1,
буква „а“ от Регламент (ЕС) № 575/2013;
4. възстановяване на суми, изплатени във
връзка с капиталовите инструменти, посочени
в чл. 26, параграф 1, буква „а“ от Регламент
(ЕС) № 575/2013;
5. разпределяне на елементи от капитала,
посочени в чл. 26, параграф 1, букви „б“ – „д“
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(10) Наложените ограничения от този член
се прилагат само по отношение на плащания,
водещи до намаляване на базовия собствен
капитал от първи ред или до намаляване на
печалбата, и в случай, при който спирането на
плащанията или неплащането не представлява
неизпълнение или условие за започване на
производство по несъстоятелност на инвестиционния посредник.
Чл. 161. В случай че инвестиционният
посредник не отговаря на комбинираното
изискване за буфер и възнамерява да раздаде
подлежащата на разпределение печалба или
да предприеме някое от действията, посочени
в чл. 160, ал. 3, той уведомява Комисията и
предоставя следната информация:
1. размера на капитала, поддържан от
инвестиционния посредник, разделен, както
следва:
а) базов собствен капитал от първи ред;
б) допълнителен капитал от първи ред;
в) капитал от втори ред;
2. размера на междинните и годишните
печалби;
3. МСР, изчислена в съответствие с чл. 160,
ал. 5;
4. размера на подлежащата на разпределение печалба, която инвестиционният посредник възнамерява да разпредели между:
а) изплащане на дивиденти;
б) обратно изкупуване на акции или дялове;
в) плащания по инструменти, влизащи в
състава на допълнителния собствен капитал
от първи ред;
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г) плащане на променливи възнаграждения или на облаги, свързани с пенсиониране,
независимо дали това става чрез ново задължение за плащане или чрез съществуващо
задължение, възникнали в момент, когато
инвестиционният посредник не е изпълнявал
комбинираното изискване за буфер.
Чл. 162. Инвестиционният посредник разработва, приема и прилага вътрешни правила,
гарантиращи, че размерът на подлежащата на
разпределение печалба и МСР са правилно
изчислени, и може да докаже точността им
при поискване от страна на Комисията.
Чл. 163. Счита се, че инвестиционен посредник не изпълнява комбинираното изискване
за буфер за целите на чл. 160 – 162, когато
не притежава собствен капитал в необходимия размер и с необходимото качество, за
да изпълнява едновременно комбинираното
изискване за буфер и всяко от следните изисквания във:
1. чл. 92, параграф 1, буква „а“ от Регламент
(ЕС) № 575/2013 и допълнителното капиталово
изискване поради рискове, различни от риска
от прекомерен ливъридж;
2. чл. 92, параграф 1, буква „б“ от Регламент
(ЕС) № 575/2013 и допълнителното капиталово
изискване поради рискове, различни от риска
от прекомерен ливъридж;
3. чл. 92, параграф 1, буква „в“ от Регламент
(ЕС) № 575/2013 и допълнителното капиталово
изискване поради рискове, различни от риска
от прекомерен ливъридж.
Чл. 164. (1) Инвестиционен посредник,
който изпълнява изискването за буфер на
отношението на ливъридж съгласно чл. 92,
параграф 1а от Регламент (ЕС) № 575/2013,
няма право да прави разпределения във връзка
с капитала от първи ред в степен, която би
намалила неговия капитал от първи ред до
ниво, при което изискването за буфер на отношението на ливъридж вече не е изпълнено.
(2) Инвестиционен посредник, който не
изпълнява изискването за буфер на отношението на ливъридж, изчислява максимална
сума за разпределяне, свързана с отношението
на ливъридж (МСР-Л), в съответствие с ал. 5
и уведомява Комисията за стойността є.
(3) В случаите по ал. 2 инвестиционният
посредник няма право, преди да е изчислил
МСР-Л, да предприема нито едно от следните
действия:
1. да прави разпределения във връзка с
базовия собствен капитал от първи ред;
2. да поема задължение за изплащане на
променливи възнагра ж дени я или облаги,
свързани с пенсиониране, или да изплаща
променливи възнаграждения, ако задължението за плащане е поето в период, когато
инвестиционният посредник не е изпълнявал
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изискването за буфер на отношението на
ливъридж;
3. да извършва плащания по инструментите, влизащи в състава на допълнителния
собствен капитал от първи ред.
(4) Когато инвестиционен посредник не
изпълнява или не надхвърля изискването за
буфер на отношението на ливъридж, той не
извършва разпределения чрез действията,
посочени в ал. 3, т. 1 – 3, в размер, по-голям
от МСР-Л, изчислена в съответствие с ал. 5.
(5) Инвестиционният посредник изчислява
МСР-Л, като умножи сумата, изчислена в
съответствие с ал. 6, по коефициента, определен в съответствие с ал. 7 и 8. МСР-Л се
намалява с всяка сума, произтичаща от някое
от действията, посочени в ал. 3, т. 1 – 3.
(6) Сумата, която се умножава в съответствие с ал. 5, се изчислява, като от сбора на
елементите по т. 1 и 2 се извади стойността
по т. 3:
1. меж динните печалби, невк лючени в
базовия собствен капитал от първи ред съгласно чл. 26, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, след приспадане на разпределението на печалби или плащания, свързани с
действията по ал. 3, т. 1 – 3;
2. г од и ш н и т е печа лби, невк л ючен и в
базовия собствен капитал от първи ред съгласно чл. 26, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, след приспадане на разпределението на печалби или плащания, свързани с
действията по ал. 3, т. 1 – 3;
3. сумите, дължими като данък, в случай
че елементите, посочени в т. 1 и 2, не са
разпределени.
(7) Коефициентът, посочен в ал. 5, се определя, както следва:
1. когато поддържаният от институцията
капитал от първи ред, който не се използва
за изпълнение на изиск вани ята съгласно
чл. 92, параграф 1, буква „г“ от Регламент
(ЕС) № 575/2013 и за покриване на допълнителното капиталово изискване по чл. 276,
ал. 1, т. 11, буква „б“ от ЗПФИ, когато рискът
от прекомерен ливъридж не е обхванат в достатъчна степен от чл. 92, параграф 1, буква
„г“ от Регламент (ЕС) № 575/2013 и е изразен
като процент от размера на общата рискова
експозиция, изчислен в съответствие с чл. 429,
параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013,
се намира в първи квартил (т.е. най-ниския)
на изискването за буфер на отношението на
ливъридж, коефициентът е 0;
2. когато поддържаният от институцията
капитал от първи ред, който не се използва за
изпълнение на изискванията съгласно чл. 92,
параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 и за покриване на допълнителното капиталово изискване по чл. 276, ал. 1,
т. 11, буква „б“ от ЗПФИ, когато рискът от
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прекомерен ливъридж не е обхванат в достатъчна степен от чл. 92, параграф 1, буква „г“
от Регламент (ЕС) № 575/2013, и е изразен
като процент от размера на общата рискова
експозиция, изчислен в съответствие с чл. 429,
параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013, се
намира във втори квартил на изискването за
буфер на отношението на ливъридж, коефициентът е 0,2;
3. когато поддържаният от институцията
капитал от първи ред, който не се използва за
изпълнение на изискванията съгласно чл. 92,
параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 и за покриване на допълнителното капиталово изискване по чл. 276, ал. 1,
т. 11, буква „б“ от ЗПФИ, когато рискът от
прекомерен ливъридж не е обхванат в достатъчна степен от чл. 92, параграф 1, буква „г“
от Регламент (ЕС) № 575/2013, и е изразен
като процент от размера на общата рискова
експозиция, изчислен в съответствие с чл. 429,
параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013, се
намира в трети квартил на изискването за
буфер на отношението на ливъридж, коефициентът е 0,4;
4. когато поддържаният от институцията
капитал от първи ред, който не се използва за
изпълнение на изискванията съгласно чл. 92,
параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 и за покриване на допълнителното капиталово изискване по чл. 276, ал. 1,
т. 11, буква „б“ от ЗПФИ, когато рискът от
прекомерен ливъридж не е обхванат в достатъчна степен от чл. 92, параграф 1, буква „г“
от Регламент (ЕС) № 575/2013, и е изразен
като процент от размера на общата рискова
експозиция, изчислен в съответствие с чл. 429,
параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013, се
намира в четвърти (т.е. най-високия) квартил
на изискването за буфер на отношението на
ливъридж, коефициентът е 0,6.
(8) Долните и горните граници на всеки
квартил на изискването за буфер на отношението на ливъридж се изчисляват по следния
начин:
,
,
където Q n е означението на поредния номер
на съответния квартил.
(9) Наложените от този член ограничения
се прилагат само по отношение на плащания,
водещи до намаляване на капитала от първи
ред или до намаляване на печалбата, и в случаите, при които спирането на плащанията
или неплащането не представлява случай на
неизпълнение или условие за започване на
производство по несъстоятелност на инвестиционния посредник.
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Чл. 165. Когато инвестиционен посредник
не изпълнява изискването за буфер на отношението на ливъридж и възнамерява да разпредели подлежаща на разпределение печалба или
да предприеме някое от действията, посочени
в ал. 3, т. 1 – 3, той уведомява Комисията и
предоставя информацията, посочена в чл. 161,
с изключение на т. 1, буква „в“, и є съобщава
размера на МСР-Л, изчислен в съответствие
с чл. 164, ал. 5.
Ч л. 166 . И н вес т и ц ион н и я т пос ред н и к
разработва, приема и прилага правила, гарантиращи, че размерът на подлежащата на
разпределение печалба и МСР-Л са точно
изчислени, и може да докаже тази точност
при поискване от страна на Комисията.
Чл. 167. За целите на чл. 165, ал. 1 – 3
разпределението във връзка с капитала от
първи ред включва всички елементи, изброени
в чл. 160, ал. 9.
Чл. 168. Счита се, че инвестиционен посредник не изпълнява изискването за буфер
на отношението на ливъридж за целите на
чл. 164 – 167, ако не притежава капитал от
първи ред в необходимия размер, за да изпълни
едновременно изискването, посочено в чл. 92,
параграф 1а от Регламент (ЕС) № 575/2013, и
изискването, посочено в чл. 92, параграф 1,
буква „г“ от Регламент (ЕС) № 575/2013, както
и допълнителното капиталово изискване по
чл. 276, ал. 1, т. 11, буква „б“ от ЗПФИ, когато
рискът от прекомерен ливъридж не е обхванат
в достатъчна степен от чл. 92, параграф 1,
буква „г“ от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Чл. 169. (1) Инвестиционен посредник,
който не успее да изпълни комбинираното
изискване за буфер или изискването за буфер на отношението на ливъридж, когато
е приложимо, разработва и приема план за
запазване на капитала.
(2) Планът по ал. 1 се представя на Комисията не по-късно от 5 работни дни, след като
инвестиционният посредник е установил, че
не изпълнява изискването по ал. 1.
(3) Инвестиционният посредник може да
изготви и представи плана по ал. 1 до 10 дни
след писмено разрешение на Комисията по
предложение на заместник-председателя за
удължаване на срока.
(4) Комисията по предложение на заместник-председателя издава разрешение по ал. 3
въз основа на конкретни обстоятелства за
инвестиционния посредник и при отчитане
на мащаба и сложността на неговата дейност.
Чл. 170. (1) Планът за запазване на капитала включва най-малко следното:
1. прогнозни оценки на приходите и разходите и прогнозен баланс;
2. мерки за повишаване на капитализацията
на инвестиционния посредник;
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3. план и срок за увеличаване на собствения капитал с цел да се изпълни напълно
комбинираното изискване за буфер.
(2) Комисията може да изисква от инвестиционния посредник всякаква друга информация, считана за необходима за изготвяне на
оценката, изисквана по чл. 171, ал. 1.
Чл. 171. (1) Комисията по предложение
на заместник-председателя оценява плана
за запазване на капитала и се произнася с
одобрение в едномесечен срок по реда на
чл. 172, ако прецени, че при изпълнението
му ще бъде запазен или набран достатъчен
капитал, който да позволи на инвестиционния посредник да изпълни комбинираното
изискване за буфер в рамките на определен
от него срок за изпълнение.
(2) В случай че Комисията не одобри плана
за запазване на капитала в съответствие с
ал. 1, Комисията налага една от двете или и
двете мерки, както следва:
1. изисква от инвестиционния посредник
да увеличи размера на собствения си капитал
в рамките на определен срок;
2. упражнява правомощията си по част
трета, дял трети, глави двадесет и четвърта
и двадесет и шеста от ЗПФИ.
Г л а в а

п е т а

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ
И ОДОБРЕНИЯ
Чл. 172. (1) За издаване на разрешения
и одобрения по тази наредба, по ЗПФИ във
връзка с пруденциалния надзор и по Регламент (ЕС) 2019/2033 или по Регламент (ЕС)
№ 575/2013 се подава заявление до Комисия
та, към което се прилагат доказателства за
спазването на съответните изисквания.
(2) Когато за издаване на разрешение, съответно одобрение, се дължи такса по тарифата,
определена в приложение към чл. 27, ал. 1
от Закона за Комисията за финансов надзор,
заявителят представя и документ за платена
такса, освен ако плащането е извършено по
електронен път.
(3) Когато представените данни или документи са непълни или нередовни или са
необходими допълнителна информация или
доказателства за верността на данните, заместник-председателят изпраща съобщение до
заявителя и определя срок за отстраняване на
установените непълноти или несъответствия
или за представяне на допълнителна информация и документи, който не може да бъде
по-кратък от 20 работни дни и по-дълъг от
30 работни дни.
(4) Ако съобщението по ал. 3 не бъде прието
на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето на данните
или документите тече от оповестяването му
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на интернет страницата на Комисията. Това
обстоятелство се удостоверява с протокол,
съставен от длъжностни лица, определени със
заповед на заместник-председателя.
(5) Комиси ята по предложение на заместник-председателя, съответно заместникпредседателят, се произнася в 14-дневен срок
от подаване на заявлението, освен ако не е
посочен друг срок, а когато са били поискани
допълнителни данни и документи – в 14-дневен срок от получаването им, съответно от
изтичането на срока по ал. 3, освен ако не е
посочен друг срок.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на глава трета:
1. „Риск, свързан с модела“ означава потенциалната загуба, която може да претърпи
даден инвестиционен посредник вследствие
на решения, които се основават предимно
на резултатите от вътрешни модели, поради
грешки в разработването, въвеждането или
използването на тези модели.
2. „Инициатор“ е инициатор съгласно определението в чл. 4, параграф 1, точка 13 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
3. „Спонсор“ е спонсор съгласно определението в чл. 4, параграф 1, точка 14 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
4. „Предприятие за спомагателни услуги“ е
предприятие за спомагателни услуги съгласно
определението в чл. 4, параграф 1, точка 18
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
5. „Управляващо дружество“ е дружество за
управление на активи съгласно определението
в чл. 4, параграф 1, точка 19 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
6. „Лице от финансовия сектор“ е лице от
финансовия сектор съгласно определението
в чл. 4, параграф 1, точка 27 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
7. „Централен съконтрагент“ е централен съконтрагент съгласно определението в
чл. 4, параграф 1, точка 34 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
8. „Операционен риск“ е операционен риск
съгласно определението в чл. 4, параграф 1,
точка 52 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
9. „Редуциране на кредитния риск“ означава редуциране на кредитния риск съгласно
определението в чл. 4, параграф 1, точка 57
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
10. „Сек юритизаци я“ е сек юритизаци я
съгласно определението в чл. 4, параграф 1,
точка 61 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
11. „Секюритизираща позиция“ е секюритизираща позиция съгласно определението
в чл. 4, параграф 1, точка 62 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
12. „Дружество със специална цел – секюритизация“ e дружество със специална
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цел – секюритизация, съгласно определението
в чл. 4, параграф 1, точка 66 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
13. „Облаги, свързани с пенсиониране“ са
пенсионни права по преценка на работодателя
съгласно определението в чл. 4, параграф 1,
точка 73 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
14. „Търговски портфейл“ е търговски портфейл съгласно определението в чл. 4, параграф 1,
точка 86 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
15. „Регулиран пазар“ е регулиран пазар
съгласно определението в чл. 4, параграф 1,
точка 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
16. „Ливъридж“ е ливъридж съгласно определението в чл. 4, параграф 1, точка 93 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
17. „Риск от прекомерен ливъридж“ е риск
от прекомерен ливъридж съгласно определението в чл. 4, параграф 1, точка 94 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
18. „Агенция за външна кредитна оценка“ е
агенция за външна кредитна оценка съгласно
определението в чл. 4, параграф 1, точка 98
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
19. „Вътрешни модели“ са вътрешнорейтинговият подход по чл. 143, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 575/2013, подходът на вътрешните модели по чл. 221 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, подходът за собствените оценки по
чл. 225 от Регламент (ЕС) № 575/2013, усъвършенстваните подходи за измерване по чл. 312,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013,
методът на вътрешните модели по чл. 283 и
363 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и подходът
на вътрешната оценка по чл. 259, параграф 3
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
20. „Участие“ е участие съгласно определението в чл. 4, параграф 1, точка 35 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
21. „Лиценз“ е лиценз съгласно определението в чл. 4, параграф 1, точка 42 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
22. „Централни банки от ЕСЦБ“ са централни банки от ЕСЦБ съгласно определението
в чл. 4, параграф 1, точка 45 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
23. „Инвестиционен посредник“ е понятие
съгласно определението в чл. 4, параграф 1,
точка 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
24. „Системно значима инстит у ци я“ е
инвестиционен посредник майка от ЕС, финансов холдинг майка от ЕС, финансов холдинг майка със смесена дейност от ЕС или
инвестиционен посредник, който в случай на
несъстоятелност или недобро функциониране
би могъл да породи системен риск.
25. „Консолидационно състояние“ е консолидационно състояние съгласно определението
в чл. 4, параграф 1, точка 47 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
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26. „На подконсолидирана основа“ е на
подконсолидирана основа съгласно определението в чл. 4, параграф 1, точка 49 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
27. „Глобално системно значима институция“ или „Г-СЗИ“ означава Г-СЗИ съгласно
определението в чл. 4, параграф 1, точка 133
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
28. „Глобално системно значима институция
извън ЕС“ или „Г-СЗИ извън ЕС“ означава
Г-СЗИ извън ЕС съгласно определението в
чл. 4, параграф 1, точка 134 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
29. „Група“ означава група съгласно определението в чл. 4, параграф 1, точка 138 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
30. „Група от трета държава“ означава
група, чието предприятие майка е установено
в трета държава.
§ 2. Тази наредба въвежда разпоредби на:
1. Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември
2019 г. относно пруденциалния надзор върху
инвестиционните посредници и за изменение
на директиви 2002/87/EО, 2009/65/EО, 2011/61/
EС, 2013/36/ЕС, 2014/59/EС и 2014/65/ЕС (ОВ,
L 314/64 от 5 декември 2019 г.);
2. Директива 2013/36/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност
от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции,
за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за
отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/
ЕО (OB, L 176/338 от 27 юни 2013 г.);
3. Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за
изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите
холдинги, финансовите холдинги със смесена
дейност, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на
капитала (ОВ, L 150/253 от 7 юни 2019).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Инвестиционните посредници изготвят
вътрешните правила, политиките и процедурите по наредбата и привеждат дейността си
в съответствие с изискванията на наредбата
в срок до три месеца от влизането є в сила.
§ 4. Изискванията на тази наредба не се
прилагат за започнали преди влизането є в
сила производства.
§ 5. В Наредба № 2 о т 9.11.2021 г. за
първоначално и последващо разкриване на
информация при публично предлагане на
ценни книжа и допускане на ценни книжа
до търговия на регулиран пазар (ДВ, бр. 97
от 2021 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
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1. В чл. 7 се създава ал. 3:
„(3) Когато емитентът по ал. 1 е публично
дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК,
срокът за представяне на информацията и
документите по ал. 1 и 2 е 3 работни дни
от приключване на първичното публично
предлагане.“
2. В дял трети, глава пета заглавието на
раздел I се изменя така:
„Съдържание на последващо разкриваната от
емитентите на ценни книжа информация“.
3. В чл. 12 ал. 2 се отменя.
4. В дял трети, глава пета заглавието на
раздел II се изменя така:
„Изисквания за еквивалентност на последващо
разкриваната информация“.
5. В дял трети, глава пета раздел III се
изменя така:
„Раздел III
Съдържание на последващо разкриваната
информация от емитент от откриване на производство по несъстоятелност до обявяването
му в несъстоятелност
Чл. 18. (1) Емитентът, по отношение на
който е открито производство по несъстоятелност, до обявяването му в несъстоятелност
представя на комисията и на обществеността
информация като действащо предприятие
съгласно чл. 10 – 15.
(2) Лицето по ал. 1 е длъжно да разкрива
вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 по реда и в сроковете
съобразно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 596/2014.“
6. В чл. 19 се правят следните допълнения:
а) в ал. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „с изключение на случаите, когато за
сключването є се прилага режимът на чл. 114,
ал. 1 и следващите от ЗППЦК“;
б) създава се ал. 4:
„(4) По отношение на информацията по
ал. 1, т. 2 не се прилагат изискванията на
Делегиран регламент (ЕС) 2018/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение
на Директива 2004/109 ЕО на Европейския
парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния
електронен формат за отчитане (ОВ, L 143/1
от 29 май 2019 г.) (Делегиран регламент (ЕС)
2018/815).“
7. В дял трети, глава пета заглавието на
раздел IV се изменя така:
„Съдържание на последващо разкриваната информация от емитент, за който има вписано в
търговския регистър решение за ликвидация“.
8. В дял трети, глава пета заглавието на
раздел V се изменя така:
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„Съдържание на последващо разкриваната
информация от дружество със специална
инвестиционна цел“.
9. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
а) досегашният текст на чл. 21 става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Лицата по § 1д от допълнителните
разпоредби на ЗППЦК изготвят финансовите
си отчети съгласно приложимите счетоводни
стандарти.“
10. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Емитентът е длъжен:
1. последващо да разкрива информация по
глава шеста „а“ от ЗППЦК;
2. да уведомява Комисията за настъпването
на обстоятелствата, подлежащи на вписване
в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН;
3. да уведомява Комисията за настъпили
промени в обстоятелствата по т. 2.
(2) Задължението по ал. 1, т. 2 и 3 се изпълнява от емитента до края на работния
ден, следващ деня на вземане на решението
или узнаване на съответното обстоятелство, а
когато то подлежи на вписване в търговския
регистър – до края на работния ден, следващ
деня на узнаване на вписването, но не покъсно от 7 дни от вписването.“
11. В чл. 26 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива
2004/109/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен
формат за отчитане (ОВ, L 143/1 от 29 май
2019 г.) (Делегиран регламент (ЕС) 2018/815)“
се заличават;
б) навсякъде думите „чл. 26“ се заменят с
„чл. 25, ал. 2“.
12. Навсякъде в наредбата думата „комисията“ се заменя с „Комисията“.
13. В приложение № 2 към чл. 10, т. 1,
чл. 11, т. 1, чл. 21, т. 1, буква „а“ и т. 2, буква
„а“ в основния текст съкращението „ЗППЦК“
се заменя със „Закона за счетоводството“.
§ 6. В Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за
изискванията към дейността на инвестиционните посредници (обн., ДВ, бр. 51 от 2020 г.;
изм. и доп., бр. 48 и 68 от 2021 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 1 ду мите „финансовите
холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност с цел“ се заменят с „както и
към инвестиционните холдинги и смесените
финансови холдинги, съответно финансовите
холдинги и финансовите холдинги със смесена
дейност, с цел“.
2. В наименованието на раздел I на глава
втора след думите „орган на инвестиционния
посредник“ се поставя запетая и се добавя
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„на инвестиционния холдинг, на смесения
финансов холдинг“.
3. В чл. 9, ал. 5 изречение второ се изменя
така: „В случаите по чл. 61а, ал. 1 от ЗПФИ се
оценява и дали цялостният състав на комитетите по чл. 61а, ал. 1 от ЗПФИ е подходящ.“
4. В чл. 20, ал. 2, т. 1 думите „чл. 61, ал. 2
и 3“ се заменят с „чл. 61а, ал. 1“.
5. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в ал. 1 думите „Финансовите холдинги
и финансовите холдинги със смесена дейност
гарантират“ се заменят с „Инвестиционните
холдинги и смесените финансови холдинги, съответно финансовите холдинги и финансовите
холдинги със смесена дейност, гарантират“;
б) в ал. 2 думите „Финансовите холдинги
и финансовите холдинги със смесена дейност
прилагат“ се заменят с „Инвестиционните
холдинги и смесените финансови холдинги,
съответно финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност, прилагат“.
6. В чл. 37 думите „За финансовите холдинги
и финансовите холдинги със смесена дейност
чл. 36“ се заменят със „За инвестиционните
холдинги и смесените финансови холдинги,
съответно финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност, чл. 36“.
7. В чл. 54, ал. 1, т. 13 след думите „контролния орган на инвестиционния посредник“ се
поставя запетая и се добавя „инвестиционния
холдинг, смесения финансов холдинг“.
8. В § 9 от преходните и заключителните
разпоредби след думите „чл. 130, ал. 1, т. 5“ се
поставя запетая и се добавя „чл. 228а, ал. 2“.
§ 7. Инвестиционните холдинги и смесените финансови холдинги извършват обучение и оценка на пригодността на членовете
на управителните органи и на контролните
органи, назначени преди влизане в сила на
тази наредба, в срок до една година от влизането є в сила.
§ 8. Инвестиционните холдинги и смесените финансови холдинги изготвят вътрешните
правила, политиките и процедурите по Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към
дейността на инвестиционните посредници в
срок до шест месеца от влизането в сила на
тази наредба.
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 10. Наредбата се издава на основание
чл. 11, ал. 5 и 7, чл. 61, ал. 2, т. 4, чл. 61а,
ал. 3, чл. 65, ал. 1, т. 14, чл. 66, ал. 1, чл. 136,
чл. 249, ал. 4 и § 5, ал. 2 от допълнителните
разпоредби на Закона за пазарите на финансови
инструменти и е приета с Решение № 234-Н от
30.03.2022 г. на Комисията за финансов надзор.
Председател:
Бойко Атанасов
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Приложение № 1
към чл. 9, ал. 1, т. 3 и чл. 51, ал. 1, т. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЕИК............................................................................................................................................................ ,
адрес за кореспонденция..........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ,
представлявано от.....................................................................................................................................
Нетната печалба от (междинните/годишните) финансови отчети към (дата на баланса) на
(наименование на дружеството) за включване в базовия собствен капитал от първи ред е изчислена по следния начин:
а) неразпределена печалба преди данъчно облагане [0 лв.];
б) данъци [0 лв.];
в) други отчисления, наложени от надзорния орган [0 лв.];
г) други очаквани отчисления, които не са включени в отчета за приходите и разходите [0 лв.];
д) общ размер на отчисленията (б + в + г) [0 лв.];
е) размер на дивидентите, за които е взето решение или е направено предложение [0 лв./
празно поле]*;
ж) максимален размер на дивидентите в съответствие с дивидентната политика [0 лв.];
з) размер на дивидентите съгласно средното съотношение на изплащане (последните три
години) [0 лв.];
и) размер на дивидентите съгласно съотношението на изплащане за предходната година
[0 лв.];
й) размер на дивидентите, които ще бъдат приспаднати (максимален размер за букви
„ж“, „з“, „и“, ако няма данни за буква „е“; иначе буква „е“) [0 лв.];
к) въздействие на нормативни ограничения [0 лв.];
л) печалба, която може да бъде включена в базовия собствен капитал от първи ред
(а – д – й + к) [0 лв.].
С оглед включването на нетната печалба в базовия собствен капитал от първи ред на дружеството и спазването на изискванията на Регламент (ЕС) № 241/2014 и тази наредба с настоящото декларираме, че:
1. Доколкото ни е известно, горепосочените цифри са точни.
2. Печалбата е потвърдена от независими от дружеството лица, които отговарят за одитирането на отчетите съгласно изискванията в чл. 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013
и тази наредба.
3. Печалбата е оценена съгласно предвидените в приложимата счетоводна рамка принципи.
4. Всички очаквани отчисления от печалбата или дивиденти са приспаднати от размера на
печалбата, както е посочено по-горе.
5. Управителният орган на [наименование на дружеството] се задължава да направи предложение за разпределянето на дивидентите, което е в пълно съответствие с горепосоченото
изчисление на нетната печалба.
Известно ни е, че за посочването на неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .............

Декларатор: ..........................
(име и подпис)

_______________
* Тази стойност следва да е равна на нула единствено ако е налице официално решение или предложение да не се разпределят дивиденти. Ако няма такова решение или предложение, полето не се
попълва.
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Приложение № 2
към чл. 10, ал. 1, т. 7 и чл. 52, ал. 1, т. 7
Таблица за оценка на съответствието на капиталовите инструменти с изискванията на Регламент
(ЕС) № 575/2013 и Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 за квалифицирането им като базов
собствен капитал от първи ред

Разпоредба от Регламент (ЕС) № 575/2013

Член 28
1. Капиталовите инструменти се приемат за инструменти
на базовия собствен капитал от първи ред само ако са
изпълнени всички условия по-долу:
а) инструментите са емитирани пряко от институцията
с предварителното съгласие на собствениците на институцията или когато това се разрешава от приложимото
национално право, от ръководния орган на институцията;
б) инструментите са изплатени и тяхното закупуване
не се финансира пряко или непряко от институцията;
в) инструментите отговарят на всички условия по-долу
по отношение на своята класификация:
i) те са капитал по смисъла на член 22 от Директива
86/635/ЕИО (ОВ, L 176/37 от 27 юни 2013 г.);
ii) те са собствен капитал по смисъла на приложимата
счетоводна рамка;
iii) те са собствен капитал за целите на определянето на
балансовата неплатежоспособност, когато е приложимо
съгласно националното право в областта на неплатежоспособността;
г) инструментите са ясно и индивидуално оповестени в
счетоводния баланс от финансовите отчети на институцията;
д) инструментите са с неограничен срок;
е) главницата на инструментите не може да се намалява
или възстановява освен в някой от следните случаи:
i) ликвидация на институцията;
ii) обратно изкупуване на инструментите по преценка
на институцията или други начини за намаляване на
капитала по нейна преценка, когато институцията е
получила предварителното разрешение от компетентния
орган в съответствие с чл. 77;
ж) в разпоредбите относно инструментите не се посочва изрично или по подразбиране, че главницата на
инструментите ще бъде или може да бъде намалена или
възстановена освен при ликвидация на институцията и
институцията не дава друга такава индикация преди или
при емитирането на инструментите освен в случаите на
инструменти, посочени в чл. 27, когато приложимото
национално право забранява на институцията да откаже
да изкупи тези инструменти;

Ред и условия
Приложими
за издаване разпоредби съг
на емисията ласно устава и Самооценка
капиталови местното закоинструменти
нодателство
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з) инструментите отговарят на следните условия по
отношение на разпределенията:
i) няма преференциално третиране при разпределенията
по отношение на реда за изплащане на разпределенията, включително във връзка с други инструменти на
базовия собствен капитал от първи ред, а изискванията
по отношение на тези инструменти не предоставят преференциални права за изплащането на разпределения;
ii) разпределенията в полза на държателите на инструментите може да се изплащат само от разпределяемите
позиции;
iii) приложимите към инструментите условия не включват
таван или друго ограничение на максималния размер
на разпределенията освен при инструментите, посочени
в чл. 27;
iv) размерът на разпределенията не се определя въз
основа на цената, платена за закупуването на инструментите при емитирането им, освен при инструментите,
посочени в чл. 27;
v) приложимите към инструментите условия не включват
задължение за институцията да прави разпределение в
полза на държателите на инструментите и за самата
институция не съществува друго такова задължение;
vi) неизплащането на разпределения не представлява
неизпълнение от страна на институцията;
vii) отмяната на разпределенията не налага ограничения
върху институцията;
и) в сравнение със съвкупността от капиталови инструменти, емитирани от институцията, при настъпването на загуба инструментите покриват първата и
пропорционално най-голямата част от нея, като всеки
инструмент покрива загубата в същата степен, както
всички други инструменти на базовия собствен капитал
от първи ред;
й) в случай на неплатежоспособност или
ликвидация на институцията рангът на инструментите
е най-нисък спрямо всички останали вземания;
к) инструментите дават право на своите собственици на
вземане към остатъчните активи на институцията, което
в случай на ликвидация и след плащането на всички
вземания от по-горен ред е пропорционално на сумата
на такива емитирани инструменти и не е фиксирано или
ограничено с таван освен при капиталовите инструменти,
посочени в чл. 27;
л) инструментите не са обезпечени и не са обект на
гаранции, които увеличават реда на вземанията от:
i) институцията или нейните дъщерни предприятия;
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ii) предприятието майка на институцията или неговите
дъщерни предприятия;
iii) финансовия холдинг майка или неговите дъщерни
предприятия;
iv) холдинга със смесена дейност или неговите дъщерни
предприятия;
v) смесения финансов холдинг и неговите дъщерни
предприятия;
vi) предприятие, което има тесни връзки със субектите,
посочени в подточки i – v;
м) инструментите не са предмет на споразумение във
формата на договор или в друга форма, с което се
повишава редът на вземанията по инструментите при
неплатежоспособност или ликвидация.
Условието в първа алинея, буква „й“ се счита за изпълнено дори и ако инструментите са включени съгласно
член 484, параграф 3 в допълнителния капитал от първи ред или капитала от втори ред, при условие че са с
равностоен ранг.
2. Условията, определени в параграф 1, буква „и“, се считат за изпълнени без оглед на намаляване на постоянна
основа на главницата на инструментите на допълнителния капитал от първи ред или капитала от втори ред.
Условието в параграф 1, буква „е“ се счита за изпълнено
дори и при намаляване на главницата на капиталовия
инструмент в рамките на процедура по преструктуриране или като последствие от намаляване на стойността
на капиталовите инструменти, изисквано от органа по
преструктуриране, който отговаря за институцията.
Условието в параграф 1, буква „ж“ се счита за изпълнено
дори и ако в разпоредбите, с които е уреден капиталовият
инструмент, се посочва изрично или се подразбира, че
главницата на инструмента ще бъде или може да бъде
намалена в рамките на процедура по преструктуриране
или като последствие от намаляване на стойността на
капиталовите инструменти, изисквано от органа по преструктуриране, който отговаря за институцията.
3. Условието в параграф 1, буква „з“, подточка „iii“ се
счита за изпълнено дори и инструментът да изплаща
производни дивиденти, при условие че тези дивиденти не
водят до разпределение, което несъразмерно обременява
собствения капитал.
4. За целите на параграф 1, буква „з“, подточка „i“
диференцираните разпределения следва да отразяват
единствено диференцирано право на глас. В това отношение по-високи разпределения се прилагат единствено
за инструментите на базовия собствен капитал от първи
ред с по-малко или без права на глас.
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Приложение № 3
към чл. 11, ал. 1, т. 4 и чл. 53, ал. 1, т. 4
Таблица за оценка на съответствието на капиталовите инструменти с изискванията на Регламент
(ЕС) № 575/2013 и Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 за квалифицирането им като базов
собствен капитал от първи ред

Разпоредба от Регламент (ЕС) № 575/2013

Член 52
1. Капиталовите инструменти се приемат за инструменти
на допълнителния капитал от първи ред само ако са
изпълнени следните условия:
а) инструментите са емитирани и платени;
б) инструментите не са закупени от някой от следните:
i) институцията или нейните дъщерни предприятия;
ii) предприятие, в което институцията има участие под
формата на притежание, пряко или посредством контрол,
на 20 % или повече от правата на глас или капитала на
предприятието;
в) закупуването на инструментите не се финансира пряко
или непряко от институцията;
г) при неплатежоспособност на институцията инстру
ментите са с по-нисък ред от инструментите на капитала
от втори ред;
д) инструментите не са обезпечени или не са обект на
гаранции, които повишават реда на вземанията на:
i) институцията или нейните дъщерни предприятия;
ii) предприятието майка на институцията или неговите
дъщерни предприятия;
iii) финансовия холдинг майка или неговите дъщерни
предприятия;
iv) холдинга със смесена дейност или неговите дъщерни
предприятия;
v) смесения финансов холдинг и неговите дъщерни
предприятия;
vi) предприятие, което има тесни връзки със субектите,
посочени в подточки i – v;
е) инструментите не са предмет на споразумение, под
формата на договор или под друга форма, с което се
повишава редът на вземанията по инструментите при
неплатежоспособност или ликвидация;
ж) инструментите са с неограничен срок и разпоредбите,
които ги уреждат, не включват стимул за изкупуването
им от институцията;
з) ако разпоредбите относно инструментите включват
една или повече кол опции, тези опции могат да бъдат
упражнени единствено по преценка на емитента;
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и) по отношение на инструментите може да се упражни
кол опция, те могат да бъдат изкупени или изкупени обратно само когато са изпълнени условията по чл. 77 и не
преди да са изтекли пет години от датата на емитиране,
освен когато са изпълнени условията по чл. 78, параграф 4;
й) в разпоредбите относно инструментите няма указание,
изрично или по подразбиране, че по отношение на тях
ще бъде или може да бъде упражнена кол опция или че
те ще бъдат или могат да бъдат изкупени или изкупени
обратно и институцията не указва това по друг начин с
изключение на следните случаи:
i) след ликвидация на институцията;
ii) обратно изкупуване на инструментите по преценка
на институцията или други начини за намаляване на
допълнителния капитал от първи ред по нейна преценка,
когато институцията е получила предварително разрешение от компетентния орган в съответствие с чл. 77;
к) институцията не указва изрично или по подразбиране,
че компетентният орган ще даде съгласие по искане за
упражняване на кол опция по отношение на инструментите, за изкупуването им или обратното им изкупуване;
л) разпределенията по инструментите отговарят на
следните условия:
i) изплатени са от разпределяеми позиции;
ii) размерът на разпределенията по инструментите няма
да бъде променен въз основа на кредитния рейтинг на
институцията или на нейното предприятие майка;
iii) разпоредбите, уреждащи инструментите, предоставят
на институцията право на преценка по всяко време да
отмени разпределенията по инструментите за неограничен
срок и на некумулативна основа, като институцията може
да използва тези отменени плащания без ограничение
за целите на изпълнението на задълженията си, когато
същите станат изискуеми;
iv) отмяната на разпределенията не представлява неизпълнение от страна на институцията;
v) отмяната на разпределенията не налага ограничения
върху институцията;
м) инструментите не водят до констатацията, че пасивите на дадена институция надвишават нейните активи,
когато съгласно приложимото национално право тази
констатация се използва, за да се определи неплатежоспособността на институцията;
н) в разпоредбите относно инструментите се изисква при
настъпването на активиращо събитие постоянно или
временно намаляване на стойността на главницата на
инструментите или преобразуването им в инструменти
на базовия собствен капитал от първи ред;
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о) разпоредбите относно инструментите не съдържат
характеристика, която би могла да възпрепятства рекапитализирането на институцията;
п) когато инструментите не са емитирани пряко от институция, те отговарят на следните две условия:
i) инструментите са емитирани чрез предприятие в
рамките на консолидацията съгласно част първа, дял II,
глава 2;
ii) постъпленията са незабавно и без ограничение на
разположение на тази институция във форма, която
отговаря на условията в настоящия параграф.
Условието в първа алинея, буква „г“ се счита за изпълнено дори и ако инструментите са включени съгласно
чл. 484, параграф 3 в допълнителния капитал от първи
ред или капитала от втори ред, при условие че са с
равностоен ранг.
Член 53
За целите на чл. 52, параграф 1, буква „л“, подточка v
и буква „о“ разпоредбите относно инструментите на
допълнителния капитал от първи ред не включват поспециално следното:
а) изискване за разпределения по инструментите, които
трябва да бъдат направени в случай на извършено разпределение по инструмент, емитиран от институцията,
със същия или по-нисък ред спрямо инструмент на
допълнителния капитал от първи ред, включително
инструмент на базовия собствен капитал от първи ред;
б) изискване за отмяна на плащането на разпределения
по инструментите на базовия собствен капитал от първи
ред, на допълнителния капитал от първи ред или на
капитала от втори ред, ако не са направени разпределения по тези инструменти на допълнителния капитал
от първи ред;
в) задължение за замяна на изплащането на лихви или
дивидент с плащане в друга форма; институцията няма
друго такова задължение.
Член 63
Капиталовите инструменти и подчинените заеми са инструменти на капитала от втори ред, ако са изпълнени
следните условия:
а) инструментите са емитирани или подчинените заеми
са получени, в зависимост от случая, и изцяло платени;
б) инструментите не са закупени или подчинените заеми
не са предоставени, в зависимост от случая, от някой
от следните:
i) институцията или нейните дъщерни предприятия;
ii) предприятие, в което институцията има дялово участие под формата на притежание, пряко или посредством
контрол, на 20% или повече от правата на глас или
капитала на предприятието;
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в) закупуването на инструментите или предоставянето
на подчинените заеми, в зависимост от случая, не се
финансира пряко или непряко от институцията;
г) вземанията по главницата на инструментите съгласно
разпоредбите, уреждащи тези инструменти, или вземанията по главницата на подчинените заеми съгласно
разпоредбите, уреждащи тези заеми, в зависимост от
случая, са с по-нисък ред от вземанията на всички
привилегировани кредитори;
д) инструментите или подчинените заеми, в зависимост
от случая, не са обезпечени или не са обект на гаранции,
които повишават реда на вземанията от:
i) институцията или нейните дъщерни предприятия;
ii) предприятието майка на институцията или неговите
дъщерни предприятия;
iii) финансовия холдинг майка или неговите дъщерни
предприятия;
iv) холдинга със смесена дейност или неговите дъщерни
предприятия;
v) смесения финансов холдинг или неговите дъщерни
предприятия;
vi) предприятие, което има тесни връзки със субектите,
посочени в подточки i – v;
е) инструментите или подчинените заеми, в зависимост
от случая, не са предмет на договореност, с която по
друг начин се повишава редът на вземанията съответно
по инструментите или подчинените заеми;
ж) инструментите или подчинените заеми, в зависимост
от случая, имат първоначален матуритет от най-малко
пет години;
з) разпоредбите относно инструментите или подчинените
заеми, в зависимост от случая, не включват стимул за
изкупуване или изплащане на главницата по тях, в зависимост от случая, от институцията преди падежа им;
и) ако инструментите или подчинените заеми, в зависимост от случая, включват една или повече кол опции или
опции за изплащане преди падежа, тези опции могат да
бъдат упражнени единствено по преценка на емитента
или длъжника, в зависимост от случая;
й) по отношение на инструментите или подчинените
заеми, в зависимост от случая, може да се упражни кол
опция, те могат да бъдат изкупени или изкупени обратно,
или изплатени преди падежа само когато са изпълнени
условията по чл. 77 и не преди да са минали пет години
от датата на емитиране или получаване, в зависимост от
случая, освен когато са изпълнени условията по чл. 78,
параграф 4;
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к) в разпоредбите относно инструментите или подчинените заеми, в зависимост от случая, не се посочва
изрично и не се подразбира, че по отношение на инструментите или подчинените заеми, в зависимост от
случая, може или ще се упражни кол опция, че те ще
бъдат или могат да бъдат изкупени, изкупени обратно
или изплатени преди падежа, в зависимост от случая,
от институцията освен при неплатежоспособност или
ликвидация на институцията и институцията не указва
това по друг начин;
л) разпоредбите, уреждащи инструментите или подчинените заеми, в зависимост от случая, не предоставят на
държателя правото да ускори графика на изплащането
на лихви или на главницата освен в случай на неплатежоспособност или ликвидация на институцията;
м) размерът на дължимите по инструментите или подчинените заеми, в зависимост от случая, плащания на
лихви или на дивиденти няма да бъде променен въз
основа на кредитния рейтинг на институцията или нейното предприятие майка;
н) когато инструментите не са емитирани пряко от институция или когато подчинените заеми не са получени
пряко от институция, в зависимост от случая, трябва да
бъдат изпълнени следните две условия:
i) инструментите са емитирани или подчинените заеми
са получени, в зависимост от случая, чрез предприятие,
което е част от консолидацията по силата на част първа,
дял II, глава 2;
ii) постъпленията са незабавно и без ограничение на
разположение на институцията във форма, която отговаря на условията в настоящия параграф.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ЗАПОВЕД № РД-46-90
от 15 март 2022 г.
На основание чл. 17, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
т. 1 от Заповед № РД-09-41 от 19.01.2022 г., изменена със Заповед № РД-09-137 от 23.02.2022 г. на
министъра на земеделието за упълномощаване
на Стефан Бурджев – заместник-министър, във
връзка с протокол № 1 от 24.11.2021 г., допълнен и
коригиран с протокол № 2 от 6.01.2022 г. по чл. 26,
ал. 11 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи,
одобрени от директора на Областна дирекция
„Земеделие“ – Враца, с които е констатирана
допусната явна фактическа грешка в резултат от
неправилно отразяване на землищната граница в
обхвата на имоти № 027003, 027004, 027006, 027007,
027009, 027010, 027011, 028003, 028004, 028005,
028006, 028007, 028009, 028010, 028011, 028017 и
028018 в картата на възстановената собственост за
землището на с. Враняк, община Бяла Слатина,
област Враца, нареждам:
І. Да се преработи частично влязлата в сила
карта на възстановената собственост за землището на с. Враняк, община Бяла Слатина, област
Враца, за имоти № 027003, 027004, 027006, 027007,
027009, 027010, 027011, 028003, 028004, 028005,
028006, 028007, 028009, 028010, 028011, 028017 и
028018 с площ на преработката 2517 кв. м.
ІІ. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и да се обяви от Общинската служба
по земеделие – Бяла Слатина, в кметството на
населеното място.
ІІІ. Заповедта подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Контрола по изпълнението на настоящата
заповед възлагам на директора на дирекция
„Поземлени отношения и комасация“ към Министерството на земеделието.
Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца,
и началника на Общинската служба по земеделие – Бяла Слатина, за сведение и изпълнение.
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За министър:
Ст. Бурджев

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-236
от 17 март 2022 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР) с цел опазване на вековно дърво и във връзка

с постъпило в Министерството на околната среда
и водите писмо с вх. № 05-08-100/11.01.2022 г. от
РИОСВ – Благоевград:
1. Обявявам за защитено дърво от вида зимен дъб (Quersus petraea) на възраст 280 години,
с височина 22 м, обиколка на ствола 4,50 м,
намиращо се в поземлен имот с идентификатор
03504.308.377 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Белица,
община Белица, област Благоевград, одобрена
със Заповед № РД-18-53 от 1.04.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, изменена със Заповед
№ 18-486-16.01.2018 от 16.01.2018 г. на началника
на СГКК – Благоевград. Вековното дърво е с
координати X=4653538.54098, Y=336089.885291 в
координатна система БГС 2005 (кадастрална).
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването
на стеблото и всякакви други действия, които
биха довели до унищожаване, увреждане или
влошаване на физиологичното състояние на
дървото.
3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. РИОСВ – Благоевград, да осигури обозначаването на вековното дърво.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
България.
6. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Т. Белев
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ЗАПОВЕД № РД-237
от 17 март 2022 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1
от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)
с цел опазване на вековно дърво и във връзка с
постъпило в Министерството на околната среда
и водите писмо с вх. № 05-08-349/8.02.2022 г. от
РИОСВ – Хасково:
1. Обявявам за защитено дърво от вида източен чинар (Platanus orientalis) на възраст около
150 години, с височина около 16 м, обиколка на
ствола 4,45 м, намиращо се в поземлен имот
с идентификатор 47737.116.8 по кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището на с. Мезек, община Свиленград, област
Хасково, одобрена със Заповед № РД-18-1260
от 19.06.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
изменена със Заповед № 18-11023-12.11.2020 от
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12.11.2020 г. на началника на СГКК – Хасково.
Вековното дърво е с координати X=4623310.875,
Y=547238.477 в координатна система БГС 2005
(кадастрална).
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стеблото и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.
3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. РИОСВ – Хасково, да осигури обозначаването на вековното дърво.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
България.
6. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Т. Белев
2173

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № СД-06-5
от 23 март 2022 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от
27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и
контрол върху синдиците във връзка с постъпило уведомление вх. № 94-И-57 от 15.03.2022 г. от
синдик Иво Спасов Димитров да бъде извършена
промяна на служебния му адрес за кореспонденция нареждам:
Изменям т. 52 от Заповед № ЛС-04-671 от
19.04.2017 г. на министъра на правосъдието (ДВ,
бр. 35 от 2017 г.) в частта є относно служебния
адрес за кореспонденция на синдика Иво Спасов Димитров, като думите „София, бул. Ген.
Тотлебен 2, вх. Б, ап. 7“ се заменят със „София,
ул. Цар Асен № 17“.
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.
Министър:
Н. Йорданова
2083
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ЗАПОВЕД № СД-06-6
от 25 март 2022 г.

На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския
закон и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от 27 юни
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците във връзка с постъпила молба
вх. № 94-М-80 от 4.03.2022 г. от синдик Мирослава Георгиева Бъбрекова да бъде извършена
промяна на служебния є адрес за кореспонденция
нареждам:
Изменям т. 28 от Заповед № ЛС-04-336 от
23.05.2019 г. на министъра на правосъдието (ДВ,
бр. 47 от 2019 г.) в частта є относно служебния
адрес за кореспонденция на синдика Мирослава Георгиева Бъбрекова, като думите „София,
ул. Г. С. Раковски № 82, ет. 1, ап. 3“ се заменят
със „София, бул. Димитър Петков № 117, вх. 1,
ет. 1, ап. 3“.
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.
Министър:
Н. Йорданова
2084

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 692
от 29 декември 2021 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на
потребителите към министъра на икономиката и
на нейната администрация, решение на комисията
по т. 13 съгласно протокол № 25 от 15.12.2021 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2,
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита
на потребителите, чл. 3, ал. 1 от Наредбата за
стоките, имитиращи храни, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите
нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на стоки, имитиращи храни – декоративни свещи под
различна форма, имитиращи топла напитка
„кафе“ със зрънца кафе, свещ, имитираща чаша
вино – стъклена чаша, свещ, имитираща мус, в
стъклена чаша с глазура шоколад, свещ, имитираща мус, червен сладолед, свещ в порцеланова
чаша, имитираща сладолед – синя глазура в бяла
чаша с котвички, свещ, имитираща сладолед в
порцеланова сива чаша с бяла глазура, свещ,
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имитираща сладолед – в прозрачна чаша с бяла
глазура със зелени сърца, свещ, имитираща напитка в стъклена чаша с декорация сини листа,
с бяла глазура, на която има сини сърца, като
стоки, опасни за здравето и безопасността на
потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
Съгласно протоколи от изпитване, издадени
от ИЦ „Апми Тест“, стоките не издържат изпитванията съгласно Наредбата за стоките, имитиращи храни, тъй като имитират храна и може
да се очаква потребителите, особено децата, да
ги объркат с храна, в резултат на което да ги
поставят в устата си, да отхапят или да погълнат
малка част от тях, което да причини задавяне или
запушване на храносмилателния тракт.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително
изпълнение на заповедта с цел да се защити
животът и здравето на потребителите и да не
се допусне предлагането на стока на пазара в
несъответствие с нормативно установените изисквания за безопасност, което несъответствие
би могло да доведе до задавяне и представлява
риск за здравето на потребителите (малки деца
до 3 години).
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
2107
ЗАПОВЕД № 5
от 10 януари 2022 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация, решение на
комисията по т. 10 съгласно протокол № 26 от
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23.12.2021 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита
на потребителите, изискванията на стандарт
БДС EN 1725:2003 нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на легло LostOscar 160 като стока, представляваща сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
С ъгласно Про т окол № 10571975016161 о т
27.10.2021 г., издаден от „А лми тест“ – ООД,
София, леглото не съответства на стандарт БДС
EN 1725:2003 „Мебел жилищна. Легла и матраци.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване“
по следните показатели:
БДС EN 1725:2003, т. 7.3 „Изпитване за издръж
ливост“ – подматрачната плоскост се счупва на
150 цикъл;
БДС EN 1725:2003, т. 7.6 „Изпитване на вертикално статично натоварване“ – подматрачната
плоскост се счупва на 2 цикъл.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да се
защити животът и здравето на гражданите и да
не се допусне предлагането на стока на пазара
в несъответствие с нормативно установените
изисквания за безопасност, което несъответствие
би могло да доведе до риск за живота и здравето
на потребителя от нараняване.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
2108
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ЗАПОВЕД № 7
от 10 януари 2022 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация, решение на
комисията по т. 10 съгласно протокол № 26 от
23.12.2021 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки, във връзка с чл. 99 от Закона за защита
на потребителите, изискванията на стандарт
БДС EN 1725:2003 нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на легло
с матрак Comfort Set като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето на
потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
С ъгласно Про т окол № 10571975016160 о т
7.10.2021 г., издаден от „А лми тест“ – ООД,
София, леглото не съответства на стандарт БДС
EN 1725:2003 „Мебел жилищна. Легла и матраци.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване“
по следните показатели:
– БДС EN 1725:2003, т. 7.3 „Изпитване за
издръж ливост“ – подматрачната плоскост се
счупва на 10 цикъл;
– БДС EN 1725:2003, т. 7.6 „Изпитване на вертикално статично натоварване“ – подматрачната
плоскост се счупва на 2 цикъл.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да се
защити животът и здравето на гражданите и да
не се допусне предлагането на стока на пазара
в несъответствие с нормативно установените
изисквания за безопасност, което несъответствие
би могло да доведе до риск за живота и здравето
на потребителя от нараняване.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
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Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

2109

Председател:
Д. Маргаритов

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 225-НИФ
от 29 март 2022 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5, 7 и 9 във
връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 177, ал. 2,
5 и 6 от Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране и чл. 89п от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа Комисията за финансов надзор реши:
Издава разрешение на УД „Карол Капитал
Мениджмънт“ – ЕАД, със седалище и адрес на
управление: София, бул. Христо Ботев № 57,
за организиране и управление на национален
договорен фонд от затворен тип „Адванс Алтернативен Фонд“.
Вписва „Адванс Алтернативен Фонд“ като
национален договорен фонд от затворен тип
във водения от Комисията за финансов надзор
регистър по чл. 30, ал. 1, т. 6 от ЗКФН.
Потвърждава на основание чл. 177, ал. 6 от
ЗДКИСДПКИ проспект за първично публично
предлагане на дялове на национален договорен
фонд от затворен тип „Адванс Алтернативен
Фонд“ в размер на 41 000 000 евро, разпределени в
41 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми дялове с номинална
и емисионна стойност 1 евро.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред
пред Административния съд – София област, в
14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването
на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване
чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс
не се прилага.
Председател:
Б. Атанасов
2189

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-58
от 16 март 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 13.08.2021 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

2136

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-59
от 16 март 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
урбанизираната територия в землището на с. Бърдарево, община Долни чифлик, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 13.08.2021 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

2137

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-60
от 16 март 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
урбанизираната територия в землището на с. Горен
чифлик, община Долни чифлик, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 13.08.2021 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

2138

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-63
от 22 март 2022 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Борован, община Борован,
област Враца.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 1   

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

2139

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 58
от 25 февруари 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от
ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява
изменение на общ устройствен план на община
Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол
№ 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 30702.77.9,
местност Валого – краварник по кадастралната
карта на с. Зелен дол, община Благоевград, с цел
предвиждане на предимно-производствена устройствена зона „Пп“ с устройствени показатели:
Височина на застрояване – до 10 м;
Максимална стойност на Кинт. – 2.5;
Плътност на застрояване – макс. 60%;
Минимална озеленена площ – 20%.
Председател:
Р. Тасков
2193

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
РЕШЕНИЕ № 288
от 25 февруари 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Летница, реши:
1. Одобрява „Проект за изменение на действащ
общ устройствен план на община Летница по
чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ за поземлени имоти с идентификатори 43476.65.73, местност
Гириза, с площ 14 130 кв. м и 43776.69.102, местност
Дормуш гьол, площ 1373 кв. м по кадастралната
карта на гр. Летница, община Летница, област
Ловеч, като се промени устройственият им режим
от „Специални терени“ в „Предимно производствена устройствена зона“.
2. Възлага на кмета на община Летница да
извърши всички необходими действия за законосъобразно изпълнение на решението.

1922

Председател:
Анд. Моврадинов

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 504
от 24 февруари 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската
собственост, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, ал. 3,
т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона
за приватизация и следприватизационен кон-
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трол, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите и като взе
предвид мотивите на вносителя, Общинският
съвет – Павликени, реши:
1. Допълва списъка на обектите, обявени за
приватизация с Решение № 111 от 14.11.2002 г. на
Общинския съвет – Павликени, публикувано в
ДВ, бр. 116 от 2002 г., със следния обект: застроен
урегулиран поземлен имот I – „за ветеринарна
лечебница“, с площ 6260 кв. м, заедно с построената
в имота сграда (бивша ветеринарна лечебница)
със ЗП 85,50 кв. м, намиращи се в кв. 44 по ПУП
на с. Дъскот, община Павликени, при граници и
съседи: от север – улица, от изток – зем. земя, от
юг – зем. земя, и от запад – зем. земя, актуван с
АОС № 1745/21.08.2007 г., вписан в регистрите на
службата по вписванията на 23.08.2007 г., № 58,
рег. № 3736, том 2604, стр. 1333.
2. Дава съгласие да се извърши приватизация
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при следните условия:
Об ек т на т ърга – общ и нск и неж и л и щен
имот – частна общинска собственост, представляващ застроен у регулиран поземлен имот
I – „за ветеринарна лечебница“, с площ 6260 кв. м,
заедно с построената в имота сграда (бивш а
ветеринарна лечебница) със ЗП 85,50 кв. м,
намиращи се в кв. 44 по ПУП на с. Дъскот,
община Павликени, при граници и съседи: от
север – улица, от изток – зем. земя, от юг – зем.
земя, и от запад – зем. земя, актуван с АОС
№ 1745/21.08.2007 г., вписан в регистрите на
службата по вписванията на 23.08.2007 г., № 58,
рег. № 3736, том 2604, стр. 1333.
Начална тръжна цена – 19 400 лв. без ДДС,
представляваща пазарната оценка на имота, изготвена от лицензиран оценител на недвижими
имоти. Сделката е облагаема по ЗДДС. ДДС ще
бъде начислен върху припадащата се част върху
крайната цена след проведения търг.
Стъпка на наддаване – 500 лв.
Депозит за участие в търга – 3800 лв. Същият
се внася по банкова сметка на Община Павликени IBAN BG35UNCR75273342926133, BIC код
UNCRВGSF, при „УниКредит Булбанк“ – Павликени. Краен срок за внасяне на депозита – до
12 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане
на търга.
Цена на тръжната документация – 200 лв.,
която се заплаща в брой в касата на Информационния център при Община Павликени.
Тръжната документация се получава от отдел
„Общинска собственост и стопански дейности“ в
Информационния център на Община Павликени
след представяне на документ за платена цена.
Тръжната документация да се закупи до 12 ч. на
деня, предхождащ деня на провеждане на търга.
Предложения за участие в търга се подават до
17 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане
на тръжната процедура.
Оглед на обекта може да се извърши до 12 ч.
на деня, предхождащ деня на провеждане на
търга, в присъствието на представител на отдел
„Общинска собственост и стопански дейности“
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след закупуване на тръжна документация от
кандидата.
Търгът да се проведе на 17-ия ден след обнародването на настоящото решение в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в заседателна зала № 101 на
Община Павликени. При неявяване на кандидати да бъде проведен повторен търг при същите
условия 15 дни след датата на провеждане на
първата тръжна процедура за обекта.
Достигнатата крайна тръжна цена да се заплати
еднократно по банков път преди сключването на
приватизационния договор.
3. Утвърждава тръжна документация със съдържанието по чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите, която представлява неразделна част
от настоящото решение.
4. Възлага на кмета на община Павликени да
назначи тръжна комисия, която да проведе тръжна процедура, в съответствие с изискванията на
чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите и да
определи със заповед спечелилия търга участник въз основа да представения от комисията
протокол.
5. Всички действително направени разходи по
процедурата, данъци и такси по сделката, включително ДДС, се дължат от купувача.
6. Упълномощава кмета на община Павликени
да сключи приватизационния договор за покупкопродажба със спечелилия търга участник.
Председател:
Хр. Кавалски
2111
10. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за търсене и проучване
на подземни богатства и във връзка с чл. 39,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства
(ЗПБ) открива производство по предоставяне на
разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ – метални
полезни изкопаеми, в площ „Боримечково“, разположена на територията на общини Лесичево,
Панагюрище и Пазарджик, област Пазарджик, и
описана със следните координати в координатна
система БГС 2005, зона 35:
№

Y (m) Север

Х (m) Изток

1.

4696616

258762

2.

4701461

262571

3.

4700950

268279

4.

4699998

266724

5.

4699707

266532

6.

4698604

266105

7.

4698189

269813

8.

4697676

268236

9.

4691860

276583

10.

4686989

273374

11.

4689482

263934
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№

Y (m) Север

Х (m) Изток

50.

4693575

270345

Х(m) Изток

51.

4693587

270353

Х (m) Изток

Изключена площ 1
№

Y(m) Север

12.

4694822

265433

52.

4693591

270405

13.

4694912

265440

53.

4693591

270433

14.

4694972

265533

54.

4693578

270491

15.

4695181

265944

55.

4693511

270475

16.

4695188

266038

56.

4693509

270446

17.

4695033

266110

18.

4694980

266009

57.

4693499

270441

19.

4694790

265717

58.

4693500

270409

20.

4694807

265524

59.

4693520

270389

60.

4693531

270375

Изключена площ 2
№

Y (m) Север

Х (m) Изток

21.

4693935

269607

22.

4693989

269632

23.

4694052

269616

24.

4694098

269638

25.

4694107

269647

26.

4694105

269666

27.

4694092

269704

28.

4694089

29.
30.

61.

4693519

270371

62.

4693520

270357

63.

4693536

270335

Изключена площ 4
№

Y (m) Север

Х (m) Изток

64.

4692565

270365

65.

4692679

270358

66.

4692786

270457

269738

67.

4692782

270491

4694049

269816

68.

4692772

270510

4694042

269863

69.

4692821

270556

4692910

270560

31.

4694037

269888

70.

32.

4694026

269903

71.

4692903

270599

33.

4693974

269918

72.

4692835

270608

34.

4693965

269933

73.

4692839

270639

35.

4693936

269927

74.

4692834

270704

36.

4693920

269937

75.

4692895

270854

37.

4693913

269961

76.

4692885

270915

38.

4693877

269954

77.

4692824

270936

39.

4693803

269983

78.

4692760

270968

40.

4693732

270106

79.

4692719

270920

41.

4693725

270109

80.

4692591

270753

42.

4693702

270094

81.

4692497

270733

43.

4693692

270080

44.

4693709

269974

82.

4692467

270706

45.

4693761

269815

46.

4693923

269617

Изключена площ 3
№

Y (m) Север

Х (m) Изток

47.

4693561

270276

48.

4693605

270288

49.

4693598

270314

83.

4692442

270663

84.

4692475

270617

85.

4692533

270603

86.

4692548

270574

87.

4692506

270533

88.

4692512

270517

89.
2151

4692575

270507
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10. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
изх. № С220022-091-0000317/23.03.2022 г. възлага
на „Би Грийнфул“ – ЕООД, ЕИК 206556618, следния недвижим имот, представляващ: сграда с
кадастрален идентификатор 14859.87.317.46 (№ СН
24), намираща се в с. Геша, община Дряново,
област Габрово, със застроена площ по скица 59
кв. м, брой етажи: 2, предназначение: жилищна
сграда – еднофамилна, състои се от кухня, трапезария и тоалетна на първия етаж, на втория
етаж – две спални с две бани и тоалетни. Сградата
е разположена в поземлен имот с идентификатор
14859.87.317, при съседи на имота по скица: имоти с кадастрални идентификатори: 14859.196.15,
14859.196.16, 14859.196.17, 14859.501.102, 14859.501.103,
14859.501.12, 14859.501.75, 14859.501.80, 14859.70.163,
14859.87.10, 14859.87.13, 14859.87.17, 14859.87.20,
14859.87.25, 14859.87.5, 14859.87.6, 14859.90.162,
14859.90.3, 14859.90.5.
2133
76. – Национа лната агенция за при ходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис
Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот
№ С220013-091-0000192/2.02.2022 г. възлага на
Ангел Георгиев Богданов с ЕГН 8711213501,
адрес по чл. 8 ДОПК – гр. Белово, ул. Рила
№ 7, следния недвижим имот: поземлен имот с
идентификатор 03592.502.15 с площ 489 кв. м, по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-34 от 20.05.2011 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, с последно изменение, засягащо имота, от 21.03.2015 г., с адрес:
гр. Белово, ул. Освобождение, начин на трайно
ползване – за търговски обект, комплекс, трайно
предназначение на територията – урбанизирана,
при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори 03592.502.16, 03592.502.14, 03592.502.100
и 03592.501.34, придобит от „Общински имоти Белово“ – ЕООД, с договор за покупко-продажба на
общински имот от 13.07.2015 г. на Община Белово,
вписан под № 7629/24.07.2015 г. от вх. регистър и
№ 7620/24.07.2015 г. от дв. вх. регистър, том 26,
акт № 197 на книга „Прехвърляния“ на Службата
по вписванията – Пазарджик. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението
и същото подлежи на вписване от съдията по
вписванията при агенцията по вписванията по
местонахождението на имота.
2149
78. – Национа лната агенция за при ходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис
Пазард ж ик , на основа ние ч л. 239, а л. 2 о т
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С220013-091-0000193/2.02.2022 г. възлага на Ангел Георгиев Богданов с ЕГН 8711213501, адрес по
чл. 8 ДОПК – гр. Белово, ул. Рила № 7, следния
недвижим имот: поземлен имот с идентификатор
03592.502.16 с площ 460 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-34 от 20.05.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
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картография и кадастър, с последно изменение,
засягащо имота, от 21.03.2015 г., с адрес гр. Белово,
ул. Освобождение, начин на трайно ползване – за
търговски обект, комплекс, трайно предназначение на територията – урбанизирана, при граници
на имота: поземлени имоти с идентификатори
03592.502.18, 03592.502.17, 03592.502.15, 03592.502.100
и 03592.501.34, придобит от „Общински имоти Белово“ – ЕООД, с договор за покупко-продажба на
общински имот от 13.07.2015 г. на Община Белово,
вписан под № 7629/24.07.2015 г. от вх. регистър и
№ 7620/24.07.2015 г. от дв. вх. регистър, том 26,
акт № 197 на книга „Прехвърляния“ на Службата
по вписванията – Пазарджик. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението
и същото подлежи на вписване от съдията по
вписванията при агенцията по вписванията по
местонахождението на имота.
2150
5. – Химикотехнологичният и металургичен
университет – София, обявява конкурси за: главни
асистенти по: 3.7. Администрация и управление
(Организация и управление на производството
(по отрасли) – един; 5.13. Общо инженерство
(Системи и устройства за опазване на околната
среда) – един; професор по 3.7. Администрация
и управление (Организация и управление на
производството (по отрасли) – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“. Документи – в ХТМУ, бул.
Климент Охридски № 8, сграда „А“, ет. 2, кабинет
205, тел.: 02/81 63 120 и 81 63 136.
2145
186. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България обявява следните конкурси за заемане на
академични длъжности: в област на висшето
образование 3. Социални, стопански и правни
науки: доцент – професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Управление на
иновациите“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, за нуждите на
катедра „Индустриален бизнес и логистика“ към
Икономическия университет – Варна; в област
на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки: професор – професионално
направление 3.9. Туризъм, научна специалност
„Икономика и управление (Туризъм)“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“, за нуждите на катедра „Икономика и
организация на туризма“ към Икономическия
университет – Варна; в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни
науки: професор – професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка
(„Финансови инвестиции“)“ – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“,
за нуждите на катедра „Финанси“ към Икономическия университет – Варна. За информация
и документи – отдел НИДД, стая № 503, тел.
052/830-813, nidd@ue-varna.bg.
2152
1. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за: главен асистент по професионално направление 1.2. Педагогика, специалност „Теория на възпитанието и дидактика“
за нуждите на катедра „Педагогика“, факултет
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„Природни науки и образование“ – един; главен
асистент по професионално направление 3.4.
Социални дейности, специалност „Социални
дейности“ за нуждите на катедра „Мениджмънт и
социални дейности“, факултет „Бизнес и мениджмънт“ – един; главен асистент по професионално
направление 3.6. Право, специалност „Гражданско процесуално право“ за нуждите на катедра
ЧПН, Юридически факултет – един; доцент по
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, специалност „Електронизация“ за нуждите на катедра „Електроника“, факултет „Електротехника, електроника
и автоматика“ – един; доцент по професионално
направление 3.6. Право, специалност „Гражданско и семейно право“ за нуждите на катедра
ЧПН, Юридически факултет – един; доцент по
професионално направление 3.6. Право, специалност „Криминалистика“ за нуждите на катедра
НПНС, Юридически факултет – един; професор
по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност
„Електроснабдяване и електрообзавеждане“ за
нуждите на катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, факултет „Електротехника,
електроника и автоматика“ – един; професор
по професионално направление 5.1. Машинно
инженерство, специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството“ за нуждите
на катедра РНММЛХТ, Аграрно-индустриален
факултет – един; професор по професионално
направление 5.13. Общо инженерство, специалност „Индустриален мениджмънт“ за нуждите на
катедра „Бизнес развитие и иновации“, факултет
„Бизнес и мениджмънт“ – един. Всички конкурси
са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки – кадрово развитие (kr.uniruse.bg); подаване на документи – доц. д-р Орлин
Петров, отдел „Развитие на академичния състав“,
кабинет № 1.334, тел.: 082/888-455; 0882390043.
2153
6. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН, София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност доцент по 05.08.04.
Изкуствознание и изобразителни изкуства (изобразително изкуство от периода на НРБ), област на
висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.1. Теория на изкуствата – един за
нуждите на сектор „Изобразителни изкуства“, ИГ
„Ново българско изкуство“, със срок 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи се подават в института, София, ул.
Кракра № 21, справки на тел. 02/944 24 14.
2126
198. – Институтът по органична химия с
Център по фитохимия при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент в
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика по професионално направление 4.2. Химически науки, научна
специалност „Органична химия“, за нуждите на
лаборатория „Химия на твърдите горива“ – един.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 9, стая № 206, тел. (02) 872 48 17.
2154
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20. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри за
отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице
по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с
идентификатори: за гр. Бобов дол, община Бобов
дол – 04501.4.1, 04501.4.9, 04501.4.18, 04501.4.107,
04501.5.1, 04501.5.103, 04501.5.181, 04501.6.5, 04501.6.7,
04501.6.9, 04501.6.10, 04501.6.11, 04501.6.12, 04501.6.13,
0 4501.6.27, 0 4501.6.29, 0 4501.6.30, 0 4501.6.31,
04501.6.86, 04501.6.88, 04501.6.96, 04501.6.10 0,
04501.6.108, 04501.6.109, 04501.6.110, 04501.6.111,
04501.6.113, 04501.6.114, 04501.6.116, 04501.6.121,
04501.6.146, 04501.6.159, 04501.6.165, 04501.6.198,
04501.6.199, 04501.6.310, 04501.6.312, 04501.6.313,
04501.6.315, 04501.6.328, 04501.6.329, 04501.6.331,
04501.6.332, 04501.6.465, 04501.6.466, 04501.6.467,
04501.6.468, 04501.6.522, 04501.6.563, 04501.6.565,
04501.6.566, 04501.6.568, 04501.6.569, 04501.6.571,
04501.6.630, 04501.6.632, 04501.6.635, 04501.6.636,
04501.6.637, 04501.6.700, 04501.6.701, 04501.6.702,
04501.6.706, 04501.8.1, 04501.8.8, 04501.8.15, 04501.8.29,
0 4501.8.31, 0 4501.8.33, 0 4501.8.35, 0 4501.8.36,
0 4501.8.43, 0 4501.8.45, 0 4501.8.47, 0 4501.8.49,
0 4501.8. 50, 0 4501.16.1, 0 4501.16.4, 0 4501.16.7,
04501.16.34, 04501.16.144, 04501.18.2, 04501.18.11,
04501.18.12, 04501.18.13, 04501.18.25, 04501.18.39,
04501.18.40, 04501.18.41, 04501.18.43, 04501.18.56,
04501.18.57, 04501.18.58, 04501.18.60, 04501.19.1,
04501.19.38, 04501.19.48, 04501.20.15, 04501.20.19,
04501.20.61, 04501.21.17, 04501.21.95, 04501.22.11,
04501.22.27, 04501.22.41, 04501.22.42, 04501.22.55,
04501.22.56, 04501.22.57, 04501.22.154, 04501.23.36,
04501.23.381, 04501.30.16, 04501.30.101, 04501.30.162,
04501.100.2, 04501.101.1, 04501.101.280, 04501.122.28,
04501.204.52, 04501.204.65, 04501.204.73, 04501.204.74,
04501.204.75, 04501.204.76, 04501.204.77, 04501.20.72,
04501.19.35, 04501.19.36, 04501.19.51, 04501.19.15,
04501.19.37, 04501.5.15, 04501.4.117, 04501.4.16,
04501.6.115, 04501.30.2; за с. Сапарево, община Сапарева баня – 65379.2.674, 65379.21.236, 65379.25.155,
65379.25.313, 65379.25.437, 65379.31.179, 65379.31.553,
65379.31.556, 65379.31.558, 65379.31.559, 65379.31.560,
65379.31.562, 65379.31.563, 65379.31.565, 65379.31.566,
65379.31.570, 65379.31.571, 65379.31.573, 65379.40.2,
65379.40.3, 65379.40.10, 65379.40.13, 65379.40.239,
65379.43.6, 65379.43.7, 65379.43.8, 65379.43.11,
65379.43.13, 65379.43.24, 65379.43.25, 65379.43.26,
65379.43.28, 65379.43.114, 65379.43.227, 65379.43.229,
65379.43.266, 65379.45.317, 65379.46.1, 65379.46.3,
65379.46.4, 65379.46.5, 65379.46.6, 65379.46.8,
65379.46.9, 65379.47.1, 65379.47.4, 65379.47.5, 65379.47.6,
65379.47.8, 65379.47.9, 65379.47.11, 65379.47.14,
65379.47.15, 65379.47.16, 65379.47.17, 65379.47.19,
65379.47.20, 65379.47.21, 65379.48.1, 65379.48.2,
65379.48.3, 65379.48.5, 65379.48.6, 65379.49.1, 65379.49.7,
65379.49.8, 65379.49.12, 65379.49.13, 65379.49.14,
65379.49.15, 65379.49.25, 65379.49.29, 65379.49.37,
65379.49.39, 65379.49.44, 65379.49.45, 65379.49.46,
65379.49.48, 65379.49.49, 65379.49.53, 65379.49.55,
65379.49.105, 65379.49.143, 65379.49.316, 65379.51.185,
65379.51.245, 65379.51.246, 65379.52.550, 65379.60.534,
65379.614.49, 65379.614.61, 65379.614.138, 65379.618.320,
65379.618.549, 65379.46.2, 65379.49.9, 65379.614.413; за
с. Ресилово, община Сапарева баня – 62520.27.343,
62520.19.173, 62520.19.31, 62520.19.195, 62520.17.5,
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62520.31.10, 62520.31.6, 62520.16.205, 62520.32.31,
62520.32.25, 62520.32.32, 62520.32.30, 62520.9.61,
62520.33.6, 62520.33.5, 62520.33.4, 62520.33.3,
6252 0.33.2 , 6252 0.33.1, 6252 0.9.60, 6252 0.9.59,
62520.15.100, 62520.15.103, 62520.15.95, 62520.15.94,
62520.15.93, 62520.15.92, 62520.15.90, 62520.15.89,
62520.15.88, 62520.15.87, 62520.15.86, 62520.15.85,
62520.15.84, 62520.15.83, 62520.15.67, 62520.15.66,
62520.15.65, 62520.15.91, 62520.15.114, 62520.15.116,
62520.22.6, 62520.20.13, 62520.20.19, 62520.20.20,
62520.20.26, 62520.20.24, 62520.20.37, 62520.20.38,
62520.20.62, 62520.20.64, 62520.20.65, 62520.20.131,
62520.20.130, 62520.20.129, 62520.20.128, 62520.20.103,
62520.20.132, 62520.20.105, 62520.41.18, 62520.41.42,
62520.41.43, 62520.26.232; за с. Овчарци, община Сапарева баня – 53254.51.63, 53254.51.65, 53254.19.61,
53254.20.100, 53254.20.125, 53254.20.46, 53254.20.42,
53254.20.45, 53254.20.47, 53254.20.43, 53254.20.78,
53254.20.76, 53254.20.77, 53254.18.328, 53254.18.125,
53254.18.122, 53254.18.121, 53254.18.120, 53254.18.280,
53254.18.289, 53254.18.281, 53254.18.126, 53254.18.245,
53254.18.169, 53254.18.282, 53254.18.128, 53254.18.327,
53254.17.157, 53254.100.4, 53254.23.13, 53254.23.14,
53254.23.15, 53254.23.69, 53254.14.321, 53254.29.153,
53254.28.85, 53254.26.34, 53254.26.56, 53254.50.78,
53254.50.77, 53254.50.131, 53254.50.132, 53254.27.75,
53254.27.76, 53254.27.59, 53254.52.156. Проектите за
изменение се намират в Службата по геодезия,
картография и кадастър – Кюстендил. В 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят
с проектите и да изразят писмено становище с
представяне на доказателства.
2142
19. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Кюстендил, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри на недвижимите
имоти за урбанизираните територии в землищата
на гр. Бобов дол, община Бобов дол, с. Овчарци,
с. Ресилово и с. Сапарево, община Сапарева баня,
които са в службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.
2141
9. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 753 по
протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план – план
за регулация и план за застрояване на УПИ
II-140 – „за безвредно производство и ОО“, кв.
4, м. Долни Богров-север, ПИ с идентификатор
22304.7952.140 по КККР на район „Кремиковци“,
представляващ неразделна част от подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
на м. Долни Богров-север, район „Кремиковци“,
одобрен с решение № 537 по протокол № 86 от
23.07.2015 г. на СОС. Проектът е изложен в Район
„Кремиковци“. Решението и одобреният проект
за подробен устройствен план са публикувани на
интернет страницата на Столичната община – Направление ,,Архитекту ра и градоустройство“
(https://nag.sofia.bg/). Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в Район „Кремиковци“ и се
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изпращат в Административния съд – София-град,
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
2164
19. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 132 по
протокол № 49 от 10.03.2022 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план: проект за
план за регулация (ПР) на ПИ с идентификатор
04234.6959.796 за създаване на нов УПИ I-796 – „за
жил. стр.“, нов кв. 52а, м. Орешковица – с. Бистрица, район „Панчарево“, и план за улична
регулация (ПУР) за създаване на нова улица от
о.т. 842 – о.т. 843 (нова) – о.т. 844 (нова); проект за
план за застрояване на нов УПИ I-796 – „за жил.
стр.“, нов кв. 52а, м. Орешковица – с. Бистрица,
район „Панчарево“; план-схеми за мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура
по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част „Водоснабдяване“. Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план са публикувани на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
и са изложени за запознаване в Район „Панчарево“. Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в Район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
2192
14. – Община Благоевгра д на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 53 от протокол № 3 от 25.02.2022 г. на Общинския съвет – Благоевград, е одобрен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за нови подземни кабели 20 kV до
поземлен имот с идентификатор 04279.20.34 в
местността Под Грамада – Ш.13 по кадастралната карта на Благоевград, засягащо и ограничаващо ползването на имот с идентификатор
04279.20.43 (полски път – общинска собственост)
и имот с идентификатор 04279.20.34 (за складова
база – частна собственост) по кадастралната
карта на Благоевград. Решението 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 – Благоевград,
пред Административния съд – Благоевград.
2147
6. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ЧИ на ПУП – план за регулация за
кв. 519, кв. 5191, кв. 520 и кв. 771 по подробния
устройствен план на гр. Велико Търново (улична
регулация и общественоозеленени площи), както
следва: промяна на улична регулация на улица с
о.т. 611-611а-844, улица с о.т. 823-841а-840а-240а-888,
улица с о.т. 835-240а и улица с о.т. 835-836а-837837а по подробния устройствен план на гр. Велико
Търново съгласно одобрени КККР на гр. Велико
Търново; създаване на нов УПИ II – за озеленяване, кв. 520, и нов УПИ IV – за озеленяване, кв. 771,
по ПУП на гр. Велико Търново; преномериране
на УПИ II – гаражи, в УПИ III – гаражи, от кв.
5191. Проектът се намира в стая № 510 в сградата
на общинската администрация – Велико Търново.
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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.
2146
69. – Община Генерал Тошево на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява Решение № 3-5
от 7.03.2022 г. на Общинския съвет – Генерал
Тошево, за одобряване на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „Кабелна линия 20 kV, присъединена към ВЕЛ 20 kV
„ОКС“ от П/С 110/20 kV „Ген. Тошево“ в ПИ
14711.61.81, гр. Генерал Тошево, община Генерал
Тошево. Подробният устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) се намира в общинската администрация – Генерал Тошево, звено „АННСР“,
стая 412, където желаещите могат да се запознаят
и да направят възражения в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
2169
2. – Община Гълъбово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии: „Ел.
захранване на обект „Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) до 1 MW в ПИ 47603.67.602
по КК на с. Медникарово“, с трасе и сервитути
през поземлени имоти: 47603.46.335; 47603.67.600;
47603.67.601 и 47603.67.602 по КК на с. Медникарово.
Проектът е изложен в сградата на общинската администрация – стая № 207. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Гълъбово.
2155
1. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура – трасе на електропровод за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатори
36498.704.114, 36498.704.4009 и 36498.704.4010 в м.
Ени кория по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Карлово. Подробният
устройствен план – парцеларен план предвижда
трасето на електропровода за захранване на
поземлените имоти да премине през поземлени имоти, както следва: ПИ с идентификатор
36498.11.1 – обществен извънселищен парк, горски парк – общинска публична собственост,
по КККР на гр. Карлово; ПИ с идентификатор
36498.704.9607 – За второстепенна улица – общинска публична собственост, по КККР на гр. Карлово;
ПИ с идентификатор 36498.704.131 – За друг вид
застрояване – общинска публична собственост,
по КККР на гр. Карлово; ПИ с идентификатор
36498.704.9608 – За второстепенна улица – общинска публична собственост, по КККР на гр.
Карлово; ПИ с идентификатор 36498.704.9609 – За
вт орос т епен на ул и ца – общ и нск а п у бл и ч на
собственост, по КККР на гр. Карлово; ПИ с
идентификатор 36498.704.9611 – За второстепенна улица – общинска публична собственост, по
КККР на гр. Карлово. Съгласно чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
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„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Общинската администрация – Карлово.
2194
66. – Община Мездра на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план за външно електрозахранване с кабел СрН
20 kV на нова ЗРУ 20 kV и нов КТП 1х800 kVА/
20 kV за обект: Нова част от каменна кариера
„Дионисо – участък втори“, намираща се в ПИ
с идентификатор 12704.53.10, м. Иванов дол, по
кадастралната карта на с. Върбешница, община
Мездра. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
се запознаят с предложения проект в сградата
на Община Мездра, стая № 106, и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2134
1. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен
проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Габер в землището на
с. Дивотино, община Перник, приет с протокол
№ 10-3 от 21.03.2022 г. на комисията, назначена
със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на
община Перник, за поземлен имот 317 и се поправят границите на ПИ 228. На основание чл.
28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по проекта и
придружаващата го документация до кмета на
община Перник. За справка: ет. 12, стая 7.
2168
760. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе
на външно електрозахранване до УПИ I-55.98 с
площ 1796 кв. м с отреждане за „Къщи за гости,
барбекю и развлекателно-атракционен комплекс“,
имот с идентификатор 35688.55.17 по КККР на
с. Камена, м. Ваканица, землище на с. Камена,
община Петрич. Трасето и сервитутите за външното ел. захранване са предвидени да преминат
през: поземлен имот с идентификатор 35688.44.26
с НТП – дере, общинска публична собственост;
имот 35688.44.27 с НТП – пасище, общинска частна собственост; имот с идентификатор 35688.44.37
с НТП – пасище, общинска частна собственост,
и имот с идентификатор 35688.55.162 с НТП – за
селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, всичките по КККР на
с. Камена, община Петрич, съгласно граници и
координати, посочени в ПУП – ПП, изработен
от проектант с ППП, рег. № 14106 на КИИП
и регистър на засегнатите имоти. Проектите
се намират в сградата на общинската администрация – Петрич. 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 за ПУП до общинската
администрация.
2125
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1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на поземлен имот с идентификатор 06495.96.42,
местност Тученица в землището на с. Брестовец,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе
на стопански път, представляващ част от имот
с идентификатор 06495.96.42, осигуряващ пътна
връзка до поземлени имоти с идентификатори
06495.96.29, 06495.96.31, 06495.96.35, 06495.96.39,
06495.96.40 и 06495.96.51, местност Тученица в
землището на с. Брестовец, община Плевен.
Проектът се намира в стая № 94 на общината и
може да бъде прегледан в дните от понеделник
до петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
чрез Центъра за административно обслужване на
гражданите – зала „Катя Попова“.
2115
4. – Община Садово, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на проектно
трасе на кабелна линия 1 kV за имот № 65139.68.4,
местност Балък Сартъ по КК и КР на гр. Садово, община Садово, и подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на проектно
трасе на водопровод РЕ-HD ∅ 90 за имот 65139.68.4,
местност Балък Сартъ по КК и КР на град Садово, община Садово, област Пловдив. Проектът
се намира в сградата на Община Садово и може
да бъде разгледан от заинтересованите страни в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. 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 за подробен устройствен план до кмета
на община Садово.
2160
5. – Община Севлиево, област Габрово, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасета на ел.
провод и водопровод и КТП до поземлен имот
с идентификатор 65927.72.65 по кадастралната
карта на гр. Севлиево. Трасето на ел. провода
започва от съществуващ стълб № 4, разположен
на границата на ПИ 65927.72.65, влиза директно
в имота на собственика. Трасето на проектния
водопровод започва от съществуващ водопровод
∅ 2ꞌꞌ в ПИ 65929.72.82 – път трети клас – публична
държавна собственост, до водомерна шахта в ПИ
65927.72.65, собственост на възложителя ЕТ „Райнов – Райчо Райнов“. Общата дължина е 10,5 м.
Линиите на трасетата са съгласно графичната
част на проекта. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
2144
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758. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект:
„Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на водопроводно
отклонение на ПИ 66425.505.124 по кадастралната
карта на гр. Силистра“. Проектът е изложен за
запознаване в Община Силистра, стая 216. 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“.
2170
76. – Община Сърница на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е издадено Решение
№ 053, прието с протокол № 5 от 27.04.2017 г. от
Общинския съвет – Сърница, с което е одобрен
проект на подробен устройствен план (ПУП) – ЧИ
на план за регулация, засягащ ул. Беглика в
гр. Сърница с о.т. 128-121-121А-165-166А-173 между
кв. 23, 24, 36А и 25 по плана на гр. Сърница. Решението и одобреният ПУП се намират в сградата
на общинската администрация – Сърница, ет. 3,
кабинет „Териториално и селищно устройство“, и
заинтересованите лица могат да се запознаят с
тях на място. Решение № 053, прието с протокол
№ 5 от 27.04.2017 г., може да бъде обжалвано по
реда на чл. 215 и следващите от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пазарджик, като жалбата се подава чрез Общинския съвет – Сърница.
2143
72. – Община Трявна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
за частично изменение на регулационния план на
гр. Плачковци, община Трявна, за част от кв. 20,
част от кв. 29 и улица с о.т. 6 – о.т. 7. Проектът
е изложен за разглеждане в стая № 207, ет. 2 в
сградата на Община Трявна и стая № 102, ет. 1
в сградата на Кметство Плачковци. Съгласно
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 обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
2179
Варненският окръжен съд, търговско отделение, І състав, на основание чл. 35 КМЧП във
връзка с чл. 48, ал. 2 ГПК призовава ответното
дружество „Ника Форчън Шипинг“ С.А. (Nika
Fortune Shipping S.A.), регистрирано по законите
на Панама, с рег. № 155621619, със седалище и
адрес на управление: Панама, гр. Панама, улица
50, Глоубъл Плаза Тауър, ет. 20, апартамент D
и Е, законният му представител в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
да се яви на адрес: гр. Варна, пл. Независимост
№ 2, ет. 1, деловодство, търговско отделение, за
да получи адресирани до него съдебни книжа:
препис от исковата молба, както и от приложенията към нея, ведно с настоящото определение
с предмет предявени от „Санди Айлънд Груп“
ЛТД искове с правно основание чл. 79, ал. 1,
пр. 1 от ЗЗД във връзка с чл. 327 от ТЗ и чл. 266
и 92 от ЗЗД да бъде осъден „Ника Форчън Шипинг“ С.А. да заплати сумата 13 246,20 щатски
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долара, представляваща неплатена продажна
цена на доставени 20,070 метрични тона бункерно
гориво съгласно заявка от 6.12.2018 г. по фактура № 004926 от 14.12.2018 г., сумата 800 щатски
долара, представляваща неплатено възнаграждение за извършено теглене на моторен кораб
NIKA FORTUNE с ИМО № 8933095 по фактура
№ 004926 от 14.12.2018 г., и сумата 7235,55 щатски
долара, представляваща неустойка за забава по
20 щатски долара на ден за периода от 6.12.2018 г.
до 6.12.2019 г., начислена поради неизпълнение
за задължението за плащане на продажната цена
за доставено бункерно гориво. Предупреждава
призованото лице, че ако в указания срок не се
яви да получи книжата, производството по делото
ще продължи, като същите ще бъдат връчени
на адвокат, назначен за особен представител на
ответната страна.
2132
Районният съд – Варна, 16 състав, призовава
ответника Елена Викторова Белинская, гражданин на Руската федерация, родена на 8.06.1966 г.,
която в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на Районния съд – Варна, 16 състав, като
ответник по гр.д. № 17389/2021 г. за връчване
на съдебните книжа по гр. д. № 17389/2021 г.,
заведено от „Енерго-Про Продажби“ – АД, гр.
Варна, ЕИК 103533691. Указва на лицето, че при
неявяване ще му бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2187
Плевенският районен съд, 3-ти гр. състав,
призовава ответника Дамир Сулевич, роден на
11.04.1988 г. в Република Сърбия, в момента с
неизвестен по делото адрес, в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ да се
яви в Плевенския районен съд, стая № 114, за
връчване на препис от исковата молба ведно с
приложенията по гр. д. № 966/2022 г. на ПлРС.
Гражданско дело № 966/2022 г. на РС – Плевен,
е образувано по предявен от Лила Николова
Николова иск за развод на основание чл. 49,
ал. 1 от СК. В случай че не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще му
назначи особен представител на основание чл. 48,
ал. 2 от ГПК.
2159
Районният съд – Провадия, гр. отделение, ІІ
състав, призовава Хедър Гай Просър, с последен адрес с. Градинарово, община Провадия,
област Варна, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 13.04.2022 г. в 10 ч. (20.04.2022 г.
от 10 ч. резервна дата) като ответник по гр. д.
№ 20213130100922/2021 г., заведено от „Енерго-Про
Продажби“ – АД. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2166
Радомирският районен съд, II гр. състав,
призовава Мухаммад Аднан, без настоящ адрес
в Република България и с неизвестен адрес зад
граница, роден на 1.09.1992 г., като ответник по
гр. д. № 76/2022 г. по описа на Районния съд – Радомир, да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството
на съда, за да получи съобщение по чл. 131 ГПК
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ведно с исковата молба и приложенията към
нея във връзка с предявена от Руска Иванова
Андонова искова молба с вх. № 436/7.02.2022 г.,
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.
2158
Санданският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Мохаммад Абу Найем, роден
на 1.06.1992 г., чужд гражданин, без регистриран
постоянен и настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в канцеларията на Районния съд – Сандански, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към
нея по гр. д. № 1061/2021 г. по описа на съда,
заведено от Фератина Малинова Илиева от с.
Микрево, община Струмяни, ул. Хан Омуртаг
№ 14, за развод. В случай че не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2162
Софийският районен съд, II ГО, 62 състав,
призовава Валентин Иванов Димитров, роден на
20.01.1946 г., без настоящ адрес в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви
в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в деловодството на съда, за да получи
съответен препис от исковата молба и приложенията към нея, подадена от „Топлофикация
София“ – ЕАД, съдържаща искове за осъждане
на ответника да заплати сума, представляваща
стойността на незаплатена топлинна енергия и
законна лихва за забава върху нея, както и за
дялово разпределение и законна лихва върху тази
сума, които вземания са във връзка предоставена от ищеца топлинна енергия в топлос набден
имот, намиращ се в гр. София, община Красна
поляна, ж.к. Западен парк, бл. 67, вх. А, ет. 3,
ап. 10, по която искова молба е образувано гр. д.
№ 42738/2021 г. по описа на СРС, II ГО, 62 състав.
Предупреждава призоваваното лице, че ако въпреки публикацията не се яви в съда в посочения
срок, ще му бъде назначен особен представител.
2163
Софийският районен съд, III гр. отделение,
83 състав, гр. д. № 6768/2022 г., указва на Сергей
Александрович Мищук, роден на 24.04.1994 г.
във Владивосток, Руска федерация, гражданин
на Руската федерация, без адрес в Република
България и с неизвестен адрес в чужбина, че има
качеството на ответник по гр. д. № 6768/2022 г.
по описа на СРС, III ГО, 83-ти състав, образувано по предявен иск с правно основание чл. 49
от СК от Ваня Чавдарова Младенова от София.
Съдът указва на същия, че в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, София,
бул. Цар Борис III № 54, за да получи исковата
молба с приложенията по делото за отговор в
едномесечен срок, като същият следва да посочи
съдебен адресат в страната, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2
от ГПК.
2165
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Софийският районен съд, II ГО, 63 състав,
призовава всяко от посочените лица – Любена
Стоянова Малчева с ЕГН 4302260052 и Теменужка
Иванова Малчева с ЕГН 6704220139, без адресна
регистрация в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в 2-седмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
деловодството на съда, за да получи съответен
препис от исковата молба и приложенията към
нея, подадена от „Топлофикация София“ – ЕАД,
съдържаща искове за осъждането им да заплатят
суми, представляващи стойността на незаплатена
топлинна енергия и законна лихва за забава върху
нея, цена за дялово разпределение и законна лихва
върху нея, които вземания са във връзка предоставена от ищеца топлинна енергия в топлоснабден
имот, намиращ се в София, ж.к. Дружба-1, бл. 73,
вх. 4, ап. 81, по която искова молба е образувано
гр. д. № 64907/2020 г. по описа на СРС, II ГО,
63 състав. Предупреждава призоваваните лица,
че ако въпреки публикацията не се явят в съда
в посочения срок, ще им бъде назначен особен
представител.
2167
Добричкият окръжен съд, гражданско отделение, уведомява, че е образувано гр. д. № 183/2020 г.
по искова молба на КПКОНПИ срещу Радослав
Руменов Русев и Дияна Николаева Христова,
двамата от гр. Добрич, с която са предявени искове на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за
отнемане от ответниците на имущество на обща
стойност 753 294,74 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Радослав Руменов Русев,
ЕГН 8201177923, в размер 160 700 лв.:
поземлен имот – нива с площ 5613 кв. м,
съгласно нот. акт № 153, том 7, вх. рег. № 2452,
дело № 270 0/14.11.1997 г., К РС, а по ск и ца
№ 15-399443/21.08.2017 г., изд. от СГКК – гр. Добрич, с площ 5526 кв. м, трайно предназначение
на територията: земеделска, трета категория, с
идентификатор 73780.16.18, номер на предходен
план: 119 по кадастралната карта на с. Тюленово, местността До морето, община Шабла,
област Добрич, одобрена със Заповед № РД-1828 от 30.03.2006 г. на и.д. на АГКК, при съседи
73780.501.505, 73780.501.326, 73780.16.19, 73780.16.17,
73780.501.648;
лек автомобил марка „Форд“, модел „Торнео“, с рег. № ТХ 5622 АН, дата на първа регистрация на автомобила – 22.11.1996 г., рама
№ WF0FXXGBVFTY39655, двигател № ТY39655;
лек автомобил марка „Ауди“, модел „К ю
7“, с рег. № ТХ 4222 ХТ, дата на първа регистрация на автомобила – 5.04.2017 г., рама
№ WAUZZZ4MXHD049643, двигател – без номер.
На основание чл. 142, ал. 1 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Радослав
Руменов Русев, ЕГН 8201177923, в размер 2000 лв.:
сума в размер 2000 лв., представляваща пазарната стойност на част от дворно място с площ
41 кв. м, представляващо придаваема част към
поземлен имот, целият с площ 521 кв. м, представляващ ПИ 83017.501.1071 по одобрена кадастрална
карта на гр. Шабла, при граници и съседи: ПИ
83017.502.1069, ПИ 83017.502.1070, ПИ 83017.502.2053,
ПИ 83017.502.2060, ПИ 83017.502.1072.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Радослав Руменов
Русев, ЕГН 8201177923, в размер 474 404,80 лв.:
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сума в общ размер 149 577,68 лв., представляваща лични вноски, ведно с начислените лихви по
сметка в левове № BG 46 UNCR 70002522373177 в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Радослав
Руменов Русев;
сума в общ размер 29 880 лв., представляваща лични вноски, ведно с начислените лихви по
сметка в левове № BG 29 UNCR 70004523046207 в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Радослав
Руменов Русев;
сума в общ размер 54 154,55 лв., представляваща лични вноски, ведно с начислените лихви по
сметка в левове № BG 05 UNCR 70002523310256 в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Радослав
Руменов Русев (като с уточняваща молба от ищеца – КПКОНПИ, е заявено, че предявеният иск
следва да се счита за сума в размер 44 154,55 лв.);
сума в общ размер 76 300 лв., представляваща допълнителни парични вноски в „Тюленово“ – ЕООД, през 2013 г.;
сума в общ размер 23 000 лв., представляваща допълнителни парични вноски в „Тюленово“ – ЕООД, през 2014 г.;
сума в общ размер 9900 лв., представляваща допълнителни парични вноски в „Тюленово“ – ЕООД, през 2015 г.;
сума в общ размер 108 200 лв., представляваща допълнителни парични вноски в „Тюленово“ – ЕООД, през 2016 г.;
сума в общ размер 23 392,57 лв., представляваща допълнителни парични вноски в „Тюленово“ – ЕООД, през 2017 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Дияна Николаева
Христова, ЕГН 7912255791, в размер 116 189,94 лв.:
сума в общ размер 41 800 лв., представляваща
лични вноски, ведно с начислените лихви по
сметка в левове № BG 55 UNCR 70001519230443
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Дияна
Николаева Христова, непреобразувана в друго
имущество;
сума в общ размер 4878,42 лв., представляваща лични вноски, ведно с начислените лихви по
сметка в левове № BG 15 UNCR 70004521241774
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Дияна
Николаева Христова, непреобразувана в друго
имущество;
сума в общ размер 7200,24 лв., представляваща лични вноски, ведно с начислените лихви
по сметка в левове BG 31 UNCR 70004522120791
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Дина
Николаева Христова, непреобразувана в друго
имущество;
сума в общ размер 61 333,36 лв., представл яваща лични вноск и по сметка в левове
№ BG 91 UNCR 70002523310260 в „УниКредит
Булбанк“ – А Д, с титуляр Дияна Николаева
Христова, непреобразувана в друго имущество;
сума в общ размер 977,92 лв., представляваща
лични вноски по сметка в левове № ВG 97 UNCR
70001523317849 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Дияна Николаева Христова, непреобразувана в друго имущество.
Уведомява заинтересованите лица, че могат да
предявят своите претенции върху имуществото,
предмет на отнемане, в срока по чл. 225, ал. 2
от ГПК – до приключване на съдебното дирене
пред първоинстационния съд.
Насрочва делото за 30.06.2022 г. от 9,30 ч.
2175
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на Българско актюерско дружество – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно общо събрание
на 17.05.2022 г. в 17 ч. в София, бул. Витоша № 106,
Рослин Сентрал Парк Хотел София, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове и прекратяване на членство; 2. приемане на годишния
финансов отчет и отчет за дейността на БАД за
2021 г.; 3. актуализиране на програмата и бюджета
за 2022 г. и 2023 г.; 4. одобрение на промени в
Кодекса за професионална етика и приемане на
процедура за определяне на професионалните
стандарти; 5. избор на членове на УС и на постоянните комисии на БАД; 6. разни. Членовете
вземат у частие в събранието лично – срещу
представяне на лична карта, или чрез писмено
упълномощени представители. Регистрацията
на членовете или на техните упълномощени
представители започва в 17 ч. на 17.05.2022 г. на
обявеното по-горе място. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
2181
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„SOS Детски селища България“ – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква тридесет и
второто редовно общо събрание на сдружението
на 18.05.2022 г. (сряда) в 13 ч. в хотел „Форум“ с
адрес: София 1612, бул. Цар Борис III № 41, при
следния дневен ред: 1. приемане на дневния ред
на годишното общо събрание; 2. приемане на
протокола от тридесет и първото общо събрание
на сдружението (2021 г.); 3. приемане на годишния
финансов отчет и годишния отчет за дейността
на сдружение „SOS Детски селища България“
през 2021 г.; 4. приемане на доклада от финансовия одит и заверения от одиторите – „Мур
България Одит“ – ООД, годишен финансов отчет
за 2021 г.; 5. приемане на годишния бюджет и
основните насоки в дейността на сдружението за
2022 г.; 6. избор на независима одиторска фирма за извършване на одита на сдружението за
финансовата 2022 г.; 7. освобождаване от финансова отговорност на членовете на управителния
съвет; 8. изменение и допълнение на устава на
сдружението; 9. избор на нов управителен съвет
и председател на сдружението; 10. промени в
състава на общото събрание на сдружение „SOS
Детски селища България“; 11. разни. Регистрацията на членовете на общото събрание ще се
извърши от 12 ч. в деня на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 15
от устава на сдружението общото събрание ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2180
1. – Управителният съвет на гражданско сдружение „Асоциация за гражданско управление на
кризи“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 30.05.2022 г. в 11 ч. в София, ул.
Стефан Караджа № 18А, ет. 1, ап. 5, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9 1   

отчет на сдружението за 2021 г.; 2. приемане на
доклад за дейността на сдружението по чл. 40,
ал. 2 от ЗЮЛНЦ; 3. освобождаване и избиране
на контрольор на сдружението; 4. приемане на
изменения и допълнения в устава на сдружението; 5. разни. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на членовете на сдружението на адрес: София, ул. Стефан Караджа
№ 18А, ет. 1, ап. 5. При липса на кворум общото
събрание ще се проведе с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред независимо от кворума.
2124
65. – Управителният съвет на Конфедерацията
на работодателите и индустриалците в България
(КРИБ) – Гласът на българския бизнес, София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20.2 от устава
свиква общо събрание на членовете на организацията на 31.05.2022 г. в София, хотел „Балкан“,
от 15,30 ч. при следния дневен ред: 1. отчет на
УС за дейността на организацията за периода 1
януари – 31 декември 2020 г. и 1 януари – 31 декември 2021 г.; 2. финансов отчет за 1 януари – 31
декември 2020 г. и 1 януари – 31 декември 2021 г.
и приемане на проект на бюджет за 2022 г.; 3. отчет на контролния съвет за периода 1 януари – 31
декември 2020 г. и 1 януари – 31 декември 2021 г.;
4. промени в състава на управителния и на контролния съвет; 5. разни. На основание чл. 21.2
от устава при липса на кворум събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред и ще бъде законно, колкото и
членове да се явят.
2123
55. – Управителният съвет на Националния
синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква Третия редовен конгрес на организацията
на 2 и 3.06.2022 г. (четвъртък и петък) от 14 ч. в
Бизнес хотел „Мак“ – Габрово, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет за
дейността му през периода 1.12.2015 – 1.05.2022 г.;
2. финансов отчет на контролната комисия за
периода 1.09.2019 – 1.05.2022 г.; 3. предложения
за промени в устава на НСПС „Огнеборец“; 4.
избор на президент, вицепрезидент и председател
на контролната комисия; 5. избор на членове на
управителния съвет и контролната комисия; 6.
обсъждане размера на членския внос на членовете на НСПС „Огнеборец“; 7. организационни
въпроси.
2182
26. – Управителният съвет на Българската
камара на химическата промишленост – София,
на основание чл. 12, ал. 1 и 2 и чл. 13, ал. 1 и 2
от устава и чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 16.06.2022 г. в 14 ч. в София, зала
„Централ“ на хотел „Форум“, бул. Цар Борис ІІІ
№ 41, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет за дейността на Българската
камара на химическата промишленост за периода юни 2021 г. – юни 2022 г.; 2. отчетен доклад
на контролния съвет за приходите и разходите
на БКХП за 2021 г.; 3. приемане на основни
направления за дейността на БКХП за периода
юни 2022 г. – юни 2023 г. и бюджет за 2022 г.;
4. други. Материалите, свързани с дневния ред
на събранието, са на разположение в офиса на
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Камарата – София 1309, бул. Ал. Стамболийски
№ 205, ет. 6, стая 612. Поканват се представители
на всички членове или писмено упълномощени
от тях лица да вземат участие в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 15 от устава
на Камарата и чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно – 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
2195
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Българска асоциация по минимално инвазивна
гинекологична хирургия (БАМИГХ)“, Плевен,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква отчетно
общо събрание на членовете на сдружението
на 4.06.2022 г. от 11,30 ч. в Плевен, ул. Цар
Симеон № 23, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет (УС) за дейността на
„Българска асоциация по минимално инвазивна
гинекологична хирургия (БАМИГХ)“ за 2021 г.;
2. приемане и одобряване на годишния финансов
отчет (ГФО) на сдружението след заверка от
независим финансов одитор по реда на чл. 39,
ал. 3 от ЗЮЛНЦ и при условията на Закона за
счетоводството; 3. обсъждане и приемане на нов
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устав на сдружението; 4. избор на нов състав на
управителния съвет; 5. приемане на програма за
дейността на сдружението за 2022 г.; 6. приемане
на бюджет (финансов план) за 2022 г.; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ и чл. 33, ал. 1 от устава общото събрание
се отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе,
колкото и членове да се явят.
2171
7. – Управителният съвет на сдружение „Дом
на науката и техниката“ – Разград, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 28 от устава на сдружението и решение от протокол № 7 от 28.03.2022 г.
свиква общо събрание на 19.05.2022 г. в 16 ч. в
Разград – ул. Бузлуджа № 2, зала 102, ет. 1, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет за периода 2016 – 2021 г.;
2. приемане на рамков бюд жет на ДНТ за
следващия мандат 2022 – 2027 г.; 3. избор на
нов управителен съвет. При липса на кворум
съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на същото място и при същия дневен
ред един час по-късно.
2196

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2022 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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