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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ








Народно събрание
Закон за ратифициране на Споразумението за безвъзмездна финансова
помощ между правителството на Република България и Международната
асоциация за развитие относно деветнадесетото захранване на ресурсите на МАР, сключено чрез размяна
на писма от 1 и 2 ноември 2021 г.
Закон за ратифициране на Споразумението между Република България
и Международната банка за възстановяване и развитие за изменения на
заемните споразумения на Република
България с Международната банка за
възстановяване и развитие, свързани с
оттеглянето на Банката от използването на ЛИБОР като референтен лихвен процент, съдържащо се в уведомление на Световната банка от 11 август 2021 г. и писмо-отговор на Република България от 4 февруари 2022 г.
Закон за ратифициране на Писмо за
изменение № 1 на Финансовия договор
между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект
„България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“) от
27 ноември 2014 г.
Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между правителството на Кралство Белгия,
Министерството на отбраната на
Република Албания, Министерството
на отбраната на Република България,
Департамента на националната отбрана на Канада, Министерството на
отбраната на Република Хърватия,
Министерството на отбраната на
Чешката република, Министерството на отбраната на Кралство Дания,
Министерството на отбраната на Република Естония, Федералното министерство на отбраната на Федерална
република Германия, Министерството
на националната отбрана на Република Гърция, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на
отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на
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Република Латвия, Министерството
на националната отбрана на Република
Литва, правителството на Черна гора,
министъра на отбраната на Кралство
Нидерландия, Министерството на отбраната на Република Северна Македония, Министерството на отбраната
на Кралство Норвегия, министъра на
националната отбрана на Република
Полша, министъра на националната
отбрана на Португалската република, Министерството на националната
отбрана на Румъния, Министерството
на отбраната на Словашката република, Министерството на отбраната
на Република Словения, министъра на
отбраната на Кралство Испания, правителството на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и
Северна Ирландия, Департамента по
отбраната на Съединените американски щати и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили
на НАТО в Европа (SHAPE) относно организацията, администрирането и финансирането на Международното училище във Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на
НАТО в Европа (SIS)
 Решение по Отчета за дейността на
Комисията за защита от дискриминация за 2020 г.
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 Code) (продължение от бр. 27)
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Министерство
на младежта и спорта
 Меморандум
за
разбирателство
между Министерството на младежта и спорта на Република България
и Агенцията за младежта и спорта
на Република Северна Македония за
сътрудничество в областта на младежта и спорта
118
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УК АЗ № 112
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
за безвъзмездна финансова помощ между
правителството на Република България и
Меж д у народ ната ас оц иа ц и я за ра зви т ие
о т но сно деве т на де с е т о т о за х ра н ва не на
ресурсите на МАР, сключено чрез размяна
на писма от 1 и 2 ноември 2021 г., приет от
47-ото Народно събрание на 30 март 2022 г.
Издаден в София на 6 април 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надеж да Йорданова

ЗАКОН
за рат ифи ц и ра не на Споразу мен ие то за
безвъзмездна финансова помощ между правителството на Република България и Международната асоциация за развитие относно
деветнадесетото захранване на ресурсите на
МАР, сключено чрез размяна на писма от
1 и 2 ноември 2021 г.
Член единствен. Ратифицира Споразумението за безвъзмездна финансова помощ
между правителството на Република България и Международната асоциация за развитие относно деветнадесетото захранване на
ресурсите на МАР, сключено чрез размяна
на писма от 1 и 2 ноември 2021 г.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 30 март 2022 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
2183

УК АЗ № 113
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България

ПОСТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
за изменения на заемните споразумения на
Република България с Международната банка за възстановяване и развитие, свързани
с оттеглянето на Банката от използването
на ЛИБОР като референтен лихвен процент,
съдържащо се в уведомление на Световната
банка от 11 август 2021 г. и писмо-отговор на Република България от 4 февруари
2022 г., приет от 47-ото Народно събрание на
30 март 2022 г.
Издаден в София на 6 април 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надеж да Йорданова

ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението между
Реп ублик а Бъ лгари я и Меж д у народната
банка за възстановяване и развитие за изменения на заемните споразумения на Република България с Международната банка
за възстановяване и развитие, свързани с
оттеглянето на Банката от използването на
ЛИБОР като референтен лихвен процент,
съдържащо се в уведомление на Световната
банка от 11 август 2021 г. и писмо-отговор
на Република България от 4 февруари 2022 г.
Член единствен. Ратифицира Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
за изменения на заемните споразумения на
Република България с Международната банка за възстановяване и развитие, свързани
с оттеглянето на Банката от използването
на ЛИБОР като референтен лихвен процент,
съдържащо се в уведомление на Световната
банка от 11 август 2021 г. и писмо-отговор
на Република България от 4 февруари 2022 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
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Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 30 март 2022 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
2184

УК АЗ № 114
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Писмо за изменение
№ 1 на Финансовия договор между Република
Българи я и Европейската инвестиционна
банка (проект „България – съфинансиране
по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“) от
27 ноември 2014 г., приет от 47-ото Народно
събрание на 30 март 2022 г.
Издаден в София на 6 април 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надеж да Йорданова

ЗАКОН

за ратифициране на Писмо за изменение № 1
на Финансовия договор между Република
България и Европейската инвестиционна
банка (проект „България – съфинансиране
по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“) от
27 ноември 2014 г.
Член единствен. Ратифицира Писмо за
изменение № 1 на Финансовия договор между
Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г.
(СПЗ)“) от 27 ноември 2014 г., подписано
от Европейската инвестиционна банка на
16 март 2021 г. в Люксембург и от Република
България на 19 март 2021 г. в София.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 30 март 2022 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
2185

ВЕСТНИК
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УК АЗ № 115
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Меморандум
за разбирателство меж ду правителството
на Кралство Белги я, Министерството на
отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България,
Департамента на националната отбрана на
Канада, Министерството на отбраната на
Република Хървати я, Министерството на
отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Кралство Дания,
Министерството на отбраната на Република
Естония, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия,
Министерството на националната отбрана
на Република Гърция, Министерството на
отбраната на Унгария, Министерството на
отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република
Латвия, Министерството на националната
отбрана на Република Литва, правителството
на Черна гора, министъра на отбраната на
Кралство Нидерландия, Министерството на
отбраната на Република Северна Македония,
Министерството на отбраната на Кралство
Норвегия, министъра на националната отбрана на Република Полша, министъра на
национа лната отбрана на Пор т у га лската
република, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството
на отбраната на Словашката реп ублика,
Министерството на отбраната на Република
Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, правителството на Република
Турция, Министерството на отбраната на
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбраната
на Съединените американски щати и Върховното главно командване на Обединените
въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE)
относно организацията, администрирането
и финансирането на Международното училище във Върховното главно командване
на Обединените въоръжени сили на НАТО
в Европа (SIS), приет от 47-ото Народно
събрание на 30 март 2022 г.
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ДЪРЖАВЕН

Издаден в София на 6 април 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надеж да Йорданова

ЗАКОН

за ратифициране на Меморандум за разбирателство между правителството на Кралство Белгия, Министерството на отбраната
на Реп ублика А лбани я, Министерството
на отбраната на Република България, Департамента на националната отбрана на
Канада, Министерството на отбраната на
Република Хърватия, Министерството на
отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Кралство Дания,
Министерството на отбраната на Република
Естония, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия,
Министерството на националната отбрана
на Република Гърция, Министерството на
о т бра нат а на Ун г ари я, М и н ис т ерс т во т о
на отбраната на Италианската република,
Министерството на отбраната на Република
Латвия, Министерството на националната
отбрана на Република Литва, правителството
на Черна гора, министъра на отбраната на
Кралство Нидерландия, Министерството на
отбраната на Република Северна Македония,
Министерството на отбраната на Кралство
Норвегия, министъра на националната отбрана на Република Полша, министъра на
националната отбрана на Порту галската
република, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството
на отбраната на Словашката република,
Министерството на отбраната на Република
Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, правителството на Република
Турция, Министерството на отбраната на
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбраната
на Съединените американски щати и Върховното главно командване на Обединените
въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE)
относно организацията, администрирането
и финансирането на Международното училище във Върховното главно командване
на Обединените въоръжени сили на НАТО
в Европа (SIS)
Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство между правителството
на Кралство Белги я, Министерството на
отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България,
Департамента на националната отбрана на
Канада, Министерството на отбраната на
Република Хървати я, Министерството на
отбраната на Чешката република, Минис-
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терството на отбраната на Кралство Дания,
Министерството на отбраната на Република
Естония, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия,
Министерството на националната отбрана
на Република Гърция, Министерството на
отбраната на Унгария, Министерството на
отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република
Латвия, Министерството на националната
отбрана на Република Литва, правителството
на Черна гора, министъра на отбраната на
Кралство Нидерландия, Министерството на
отбраната на Република Северна Македония,
Министерството на отбраната на Кралство
Норвегия, министъра на националната отбрана на Република Полша, министъра на
национа лната отбрана на Пор т у га лската
република, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството
на отбраната на Словашката реп ублика,
Министерството на отбраната на Република
Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, правителството на Република
Турция, Министерството на отбраната на
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбраната
на Съединените американски щати и Върховното главно командване на Обединените
въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE)
относно организацията, администрирането
и финансирането на Международното училище във Върховното главно командване на
Обединените въоръжени сили на НАТО в
Европа (SIS), подписан на 14 април 2021 г.
в гр. Монс, Кралство Белгия.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 30 март 2022 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
2186

РЕШЕНИЕ

по Отчета за дейността на Комисията за
защита от дискриминация за 2020 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 40, ал. 5 от Закона за
защита от дискриминация
РЕШИ:
Приема Отчета за дейността на Комисията
за защита от дискриминация за 2020 г.
Решението е прието от 47-ото Народно
събрание на 6 април 2022 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
2266
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ВЕСТНИК

С Т Р. 5

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
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 Code)
(Приети с Резолюция MSC.461(101) на Комитета по морска безопасност на Международната
морска организация на 13 юни 2019 г. В сила за Република България от 1 януари 2021 г.)
(Продължение от бр. 27)
MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 217
ПРИЛОЖЕНИЕ 8Б
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА
ЗА КОРАБИ ЗА НАСИПЕН ТОВАР С ДВОЙНА ОБШИВКА, ПОСТРОЕНИ
ПО ОБЩИТЕ ПРАВИЛА НА IACS ЗА СТРОИТЕЛСТВО*
Общи положения
1
Тези процедури трябва да се използват за записване на измервания на
дебелината на кораби, построени съгласно Общите правила на IACS за строителство.
2
За запис на измервания на дебелината трябва да се използват формулярите
за докладване TM1-DSBC(CSR), TM2-DSBC(CSR)(i), TM2-DSBC(CSR)(ii), TM3DSBC(CSR), TM4-DSBC(CSR),TM5-DSBC(CSR) и TM6-DSBC(CSR) (вижте допълнение
2).
В гореспоменатите формуляри трябва да бъдат посочени конструктивната
дебелина и доброволното добавяне и дебелината на обновяване (минимално
допустимата дебелина).
3
Допълнение 3 съдържа насоки и бележки, поясняващи зоните за измерване на
дебелината и съответните формуляри за доклад.
4
Формулярите за докладване следва, когато е уместно, да бъдат допълнени с
данни, представени върху скици на конструкциите.

*

Това приложение е препоръчително.
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ОБЩИ ДАННИ

Допълнение 1
TM1-DSBC(CSR)

ПОЗИЦИЯ НА
СТРИНГЕРА

ПОЗИЦИЯ НА
ПЛАНКАТА

№
или
буква

Констр
укт.
деб.
mm

*Изтрийте според случая.
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Добровол
но
добавена
дебелина
mm

Дебелина
на
подновяв
ане 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

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

Измерена
деб. mm
(b1)
И
S

Остатъчна короз.
добавка mm
(c1)=(b1)-(a)
И
S

ВЕСТНИК

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 219

ДОКЛАДИ ОТ ИЗМЕРВАНИЯ НА ДЕБЕЛИНАТА
Допълнение 2

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

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

Показание отпред

Измерена
деб. mm
(b2)
И
S

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

Средна остатъчна
короз. добавка mm

И

[(c1)+(c2)]/2

S

Бележки - вижте следващата страница
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*Изтрийте според случая.

ДЪРЖАВЕН
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състоящ се от …………… страници
Име на инспектора: ...........................
Подпис на инспектора: ....................
Администрация: …………………..…..
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Номер на доклада: ……………………………….
Име на оператора: .........................................
Подпис на оператора: ...................................
Официален печат на компанията: ....................

Наименование на компанията, извършваща измерването на дебелината: ……………......
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: ………………………………………………………...……….……
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С Т Р.
БРОЙ 28

И

ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ
ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ
НОМЕР
ШПАНГОУТ НОМЕР
Деб.
Констр Добр.
№ Конст Добр. Деб. Измере
Остатъчна
Остатъчна
№
Измере
на
доб. на
доб.
ПОЗИЦИЯ
укт.
короз. добавка
или
на деб. короз. добавка или рукт.
на деб.
подн.
подн.
деб.
деб.
НА
деб.
деб.
буква
mm
mm
буква
mm
mm
Mm
mm mm(a)
mm
СТРИНГЕРА
mm
mm
(b)-(a)
(b)
(b)
(a)
(b)-(a)

Подпис на оператора..................
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S

цялата обшивка на кила, дъното и трюма по дължината на зоната на
товара;
бордовата обшивка на корпуса включително избрани стрингери от
пояс средно газене извън товарната зона; и
всички стрингери от пояс средно газене по дължината на зоната на
товара.

.2
.3
.4

И

S

И

S

И

S

№
Конст Добр. Деб.
или
доб. на
рукт.
буква деб.
деб. подн.
mm Mm
mm
(a)

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

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

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:

ДЪРЖАВЕН

3

2

1

Бележки към доклад TM1-DSBC(CSR)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 220

БРОЙ 28
ВЕСТНИК
С Т Р. 7

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 221

TM2-DSBC(CSR)(i)
Доклад за измерване на дебелината на обшивката и
настилката на палубата (едно, две или три
напречни сечения)

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

ОБШИВКА НА УСИЛЕНА ПАЛУБА И НАЙ-ГОРЕН
БОРДОВ СТРИНГЕР

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ НОМЕР

Измере
на деб.
mm
(b)

И

S

Остатъчна
короз. добавка
mm
(b)-(a)

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

Бележки - вижте следващата страница

S

ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ
НОМЕР

ПОЗИЦИЯ
НА
СТРИНГЕРА

№ или
буква

Констр Добр.
доб.
укт.
деб.
деб.
mm
mm

Деб.
на
подн.
mm(a)

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..................

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

Измере
на деб.
mm
(b)

И

S

Остатъчна
короз. добавка
mm
(b)-(a)

И

S

№
или
буква

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

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".

3
4
5
6
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Записват се само стрингерите на настилката на палубата извън линията на
отворите.

Бележки към доклад TM2-DSBC(CSR)(i)

2

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 222

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 типични
напречни разрези (приложение 3)).

8

1

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН

Деб.
на
подн.
mm
(a)

ВЕСТНИК

ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ
ШПАНГОУТ НОМЕР

Измере
на деб.
mm
(b)

И

S

Остатъчна
короз. добавка
mm
(b)-(a)

И

S

БРОЙ 28

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 223

TM2-DSBC(CSR)(ii)

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

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

КОРПУСНА ОБШИВКА

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ НОМЕР

№
или
буква

Конст
рукт.
деб.
mm

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

Измерена
деб.
mm
(b)

И

Остатъчна короз.
добавка mm
(b)-(a)

S

И

S

Бележки - вижте следващата страница

ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ
НОМЕР

КОНСТРУКТИВ
ЕН ЕЛЕМЕНТ

Еле
мент
№

Кон
стру
кт.
деб.
mm

Добр.
Деб.
доб. на
деб. подн.
mm mm(a)

Подпис на оператора..................
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Измере
на деб.
mm
(b)

И

S

Остатъчна
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 в 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 диаграмата на типични напречни сечения
(приложение 3)).

1

Бележки към доклад TM2-DSBC(CSR)(ii)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 224

БРОЙ 28
ДЪРЖАВЕН

Еле
мент
№

ВЕСТНИК

ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ
ШПАНГОУТ НОМЕР

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

Измере
на деб.
mm
(b)

И

S

Остатъчна
короз. добавка
mm
(b)-(a)

И

S

С Т Р. 9

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 225

TM3-DSBC(CSR)
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

Еле
мент
№

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

И

(b)-(a)

S

Бележки - вижте следващата страница

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
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КОНСТРУКТИВЕН
ЕЛЕМЕНТ

Подпис на оператора..................
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ЕЛЕМЕНТ

Конструк
тивна
дебелина
mm
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Този доклад трябва да се използва за записване на измерването на
дебелината на надлъжните елементи в напречните сечения (едно, две или три
сечения по дължината на товарната зона, състояща се от съответните
конструктивни елементи от (8) до (20) и (30), както е показано на диаграмата
на типични напречни сечения (приложение 3)).

1

Бележки към доклад TM3-DSBC(CSR)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 226

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН

Доброво
лно
добавена
дебелина
mm

ВЕСТНИК

Дебелина
на
подновява
не mm
(a)

И

БРОЙ 28

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 227

TM4-DSBC(CSR)
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

(b)

Остатъчна короз.
добавка mm

S

И

(b)-(a)

S

Бележки - вижте следващата страница

КОНСТРУКТИВЕН
КОМПОНЕНТ(ОБШИВКА/
УСИЛВАЩ ЕЛЕМЕНТ)

Подпис на оператора..................
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Конструкт
ивна
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) и (34), както е показано на диаграмата
на типично напречно сечение (приложение 3).

1

Бележки към доклад TM4-DSBC(CSR)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 228

БРОЙ 28
ДЪРЖАВЕН

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:

Добровол
но
добавена
дебелина
mm

ВЕСТНИК

Дебелина на
подновяване
mm
(a)

И

С Т Р. 1 1

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 229

TM5-DSBC(CSR)
Доклад за дебелината на напречните прегради на товарния
трюм

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

ОПИСАНИЕ НА ТАНКА:

ШПАНГОУТ №:

Измерена
дебелина mm

(b)

Остатъчна короз.
добавка mm

S

И

(b)-(a)

S

Бележки - вижте следващата страница

Описание

Подпис на оператора..................
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Конст
рукт.
деб.
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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Тази форма за доклад трябва да се използва за записване на измерването на
дебелината на водонепроницаеми напречни прегради в товарни трюмове.

1

Бележки към доклад TM5-DSBC(CSR)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 230

С Т Р.
12
ДЪРЖАВЕН

Добровол
но
добавена
дебелина
mm

Дебелина
на
подновя
ване
mm
(a)

И

ВЕСТНИК

КОНСТРУКТИВЕН ЕЛЕМЕНТ:

Измерена
дебелина
mm
(b)

S

И

БРОЙ 28

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 231

TM6-DSBC(CSR)
Доклад за измерване на дебелината на различни конструктивни елементи

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

СКИЦА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:

Остатъчна короз.
добавка mm
(b)-(a)

S

Бележки - вижте следващата страница

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

Дънна обшивка
Плоча на кила

6
7
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28
29
30

Вътрешна обшивка

-

Вътрешни надлъжни елементи, ако
има такива
Хоризонтални греди в крилни
баластни танкове

31
-

Надлъжен набор на хопер

20

Надлъжен набор на вътрешното
дъно
Обшивка на хопер

Настилка на вътрешното дъно

Доклад TM6-DSBC(CSR)
Комингси на люковете
Настилка на палубата
между люковете Капаци на

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

15
16

Доклад TM4-DSBC(CSR)
Подове на танкове в
двойното дъно Напречен
набор на крилен танк
Напречен набор на хопер
танк
Усилен шпангоут

Дънни греди

14

13

12

19

18

17

ВЕСТНИК

23
24
25
34
-

5

Надлъжник на обшивката на наклона
на крилен танк
Надлъжен набор на дъното

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 надлъжник

8

Доклади TM2DSBC(CSR)(i) и TM2DSBC(CSR)(ii)
1
Настилка на усилената
палуба
2
Стрингерна плоча

Доклад TM3DSBC(CSR)

Типично напречно сечение на кораб за насипни товари с двойна обшивка, с
показване на надлъжни и напречни елементи

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА – КОРАБИ ЗА НАСИПЕН
ТОВАР С ДВОЙНА КОРПУСНА ОБШИВКА, ПОСТРОЕНИ ПО ОБЩИТЕ ПРАВИЛА
НА IACS ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Добавък 3

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 233

ДЪРЖАВЕН
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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 типично напречно
сечение (приложение 3).

1

Бележки към доклад TM6-DSBC(CSR)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 232

БРОЙ 28
С Т Р. 1 3

Очертаване на напречно сечение

Дънна обшивка

Плоча на кила

6

7

28
29
30

-

-

31

20

Вътрешни надлъжни елементи, ако
има такива
Хоризонтални греди в крилни
баластни танкове

Вътрешна обшивка

Надлъжен набор на хопер

Надлъжен набор на вътрешното
дъно
Обшивка на хопер

Настилка на вътрешното дъно

Доклад TM6-DSBC(CSR)
Комингси на люковете
Настилка на палубата
между люковете Капаци на

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

15
16

Доклад TM4-DSBC(CSR)
Подове на танкове в
двойното дъно Напречен
набор на крилен танк
Напречен набор на хопер
танк
Усилен шпангоут

Дънни греди

14

13

12

19

18

17
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Напречна преграда в товарен
трюм Зона C

Обикновена надлъжна
конструкция в танк с двойна

Дебелината трябва да бъде отчетена във формуляр TM5DSBC(CSR)

Дебелината трябва да бъде отчетена във формуляр TM4DSBC(CS

Обикновен шпангоут в
танк с двойна обшивка

Дебелината трябва да се докладва с формуляри
TM3-DSBC(CSR), TM4-DSBC(CSR),TM6DSBC(CSR) , според случая

ВЕСТНИК
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23
24
25
34
-

5

Надлъжник на обшивката на наклона
на крилен танк
Надлъжен набор на дъното

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 надлъжник

8

Доклади TM2DSBC(CSR)(i) и TM2DSBC(CSR)(ii)
1
Настилка на усилената
палуба
2
Стрингерна плоча

Оребряване в танк с двойна
обшивка Зона (В)

Типично напречно
сечение на зони A и D

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

Зони за щателен преглед и дебелометрия

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 235

ДЪРЖАВЕН

Доклад TM3DSBC(CSR)

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

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 234

С Т Р. 1 4
БРОЙ 28

Дебелината трябва да бъде отчетена във формуляр TM6DSBC(CSR)

Въведение

Цели

2.1

График

Аспекти, които трябва да се вземат предвид

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

*

ВЕСТНИК

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:
.1
характеристики на конструкцията като нива на напрежение върху
различни елементи на конструкцията, детайли на конструкцията и
степен на използване на високоякостна стомана;
.2
история по отношение на корозия, напукване, деформиране,
вдлъбнатини и ремонти за конкретния кораб, както и за сходни
плавателни съдове, ако има такива; и

2.3

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

2.2

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.

2.1.1
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.

Цел и принципи

2

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

1

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 237

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

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 236

БРОЙ 28
С Т Р. 1 5

информация по отношение на видовете превозвани товари,
използването на различни трюмове/танкове за товар/баласт, защита
на трюмовете и танковете и състоянието на покритието, ако има
такова.

Общи положения

3.1

Детайли на конструкцията

3.2.1

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

позиция на баластните танкове в близост до танкове за нагрято течно
гориво

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

3.2.2.2 Справка 4 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 Оценката на рисковете от корозия трябва да се основава на информация както
в препратка 2, така и в препратка 4, доколкото е приложимо за конструкция с двойна
обшивка, заедно с възрастта на кораба и съответната информация за очакваното
състояние на кораба, получена от информация, събрана за изготвяне на програмата за
преглед.

.7

риск от корозия в товарните трюмове и баластните танкове; и

предишни повреди от корозия;

.4

.6

процедури за почистване;

.3

използване на баласт и времето за това, за товарните трюмове;

състояние на покритието;

.2

.5

употребата на танкове, трюмове и пространства;

.1

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

Корозия

ВЕСТНИК

3.2.1.4 Освен това трябва да се използва и общата практика. Също така трябва да се
разгледа справка 2, , която съдържа каталог с типични повреди и предложени методи
за ремонт за различни конструктивни детайли на корабите за насипни товари с
единична обшивка. Трябва също така да се обърне внимание препратка 3, която
съдържа каталози на типични повреди и предложени методи за ремонт на детайли от
конструкцията на двукорпусни петролни танкери, които до известна степен могат да
бъдат подобни на конструктивните детайли в корабите за насипни товари с двойна
обшивка.

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.

3.2.1.2 Опитът от типичните претърпени повреди, трябва да дава информация за:
.1
брой, обхват, местоположение и честота на пукнатините; и
.2
местоположение на деформациите.

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:

3.2.2

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. По-специално, глава 3 от препратка 3 се
занимава с различни аспекти, специфични за двукорпусните танкери, като места с
концентрация на напрежение, несъответствие по време на строителството, тенденции
на корозия, съображения за умора и области, изискващи специално внимание, докато
глава 4 от препратка 3 разглежда опита, придобит от конструктивни дефекти на
двойните корпуси (при химикаловози, кораби за комбинирани товари, рудо/нефтовози,
газовози), които също трябва да се имат предвид при изработването на плана за
преглед.
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.
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 недлъжния 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.
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.
3.2.1.9 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.
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3.2

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 препратки 2, 3 и 4.

.3
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Места за щателни прегледи и измерване на дебелината

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

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

TSCF, Guidance Manual for Tanker Structures, 1997

2

3

4
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IACS, Unified Requirement Z10.5, Hull Surveys of Double Skin Bulk Carriers

1
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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 танкове. Принципът за подбор следва да бъде такъв, че обхватът да
се увеличава с възрастта или когато информацията е недостатъчна или ненадеждна.

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

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

3.2.3

3.2.2.4 Различните танкове, трюмове , и пространства трябва да бъдат изброени със
съответно назованите рискове от корозия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Три флори в нишите, където се
измерва настилката на дъното, с
измервания в двата края и средата
Три флори в нишите, където се
измерва настилката на дъното
– долна ⅓ от преграда
– горни ⅔ от преграда
– усилващи елементи (мин. три)

Дънни флори, включително
водонепроницаемите

Подпалубен усилващ набор

Наклонена настилка в три
представителни междуребрия:
– Долна ⅓ от танк
– Горни ⅔ от танк

Две представителни амортисьорни
напречни прегради:
– Долна ⅓ от преграда
– Горни ⅔ от преграда
– Усилващи набори
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Крилни баластни танкове

Крилни баластни танкове

Крилни баластни танкове

Комингси на люковете

Обхват на измерванията
Съмнителна настилка на товарна
палуба
Напречни елементи
Надлъжен елемент
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 на комингса
Водонепроницаеми напречни
прегради:
–
Долна ⅓ от преграда
–
Горни ⅔ от преграда
–
Усилващи
набори

Пет-точков модел при обшивка над 1m2
2
Пет-точков модел при обшивка над 1m

2

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

2

Пет-точков модел при обшивка над 1m
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 комингс

Пет-точково измерване за всяка ивица

Модел на измерванията
Пет-точков модел между подпалубни усилващи
елементи с дължина над 1 m
Пет-точков модел във всеки край и в средата
Пет-точков модел за шина и за фланец
Пет-точков модел във всяко място
Хоризонтални греди

Шпангоути/ надлъжни
елементи:
– скоби
Вертикална шина и напречни
прегради:
– стрингери служещи за
хоризонтални греди
– други стрингери

Шпангоути/надлъжни
елементи на външната и
вътрешната обшивка върху:
– горен стрингер
– всички останали стрингери

Елемент от конструкцията
Корпусна
и
вътрешна
обшивка:
– Горен
стрингер
и
стрингери с функция на
хоризонтални греди
– Всички останали стрингери

Обхват на измерванията

Модел на измерванията
Пет-точков модел при преградна шина и при
фланец с дължини над 1 m
2
Пет-точков модел при обшивка над 1m
Пет-точков модел при преградна шина и при
фланец с дължини над 1 m
2
Пет-точков модел при обшивка над 1m

Модел на измерванията

Обхват на измерванията

Напречна ивица приблизително
по средата на височината
Напречна ивица в част от
преградата в непосредствена
близост до горна палуба или под
носещата планка на горна опора
(за кораби,на които са изградени
горни опори)

Напречна ивица до 25 mm от
заваръчната връзка с
вътрешното дъно
Напречна ивица до 25 mm от
заваръчната връзка с носещата
планка

2

Две измервания между всеки чифт от
усилващи елементи на надлъжни греди
Единични измервания

Две измервания между всеки чифт от
вертикални усилващи елементи

Пет-точков модел при площ над приблизително 2m

Пет-точков модел върху зона на скоба

Три измервания по преградна шина и едно измерване
по фланец
Три измервания по преградна шина и едно измерване
по фланец

Единично измерване

Единично измерване

2

Пет-точков модел при обшивка над 1m2

Пет-точков модел при обшивка над 1m

Петточков модел между усилващи елементи с
дължина над 1 m

Петточков модел между усилващи елементи с
дължина над 1 m

Модел на измерванията

Напречни прегради в товарните трюмове

Обшивката върху всяка греда в
минимум три междуребрия
Където е приложимо

Минимум две шини и двете
напречни прегради
Минимум две шини и двете
напречни прегради

Минимум три - в горната част,
средата и дъното на танка в
същите три междуребрия

Всеки шпангоут/надлъжен елемент
в същите три междуребрия
Всеки шпангоут/надлъжен елемент
в същите три междуребрия

Обшивката между всеки чифт от
шпангоути/надлъжни елементи в
минимум три междуребрия(ниши)
по дължината на танка
Обшивката между всеки трети
чифт от надлъжни елементи
във същите три междуребрия
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Напречни прегради

Елемент от конструкцията
Долна опора, където са
построени

Усилване на панел

Съмнителни плочи

Обхват на измерванията
Надлъжни елементи, съмнителни и
съседни
Съмнителни плочи и съседни (4)
Съмнителни плочи

Конструкция в пространства с двойни стени в кораби за насипни
товари с двойна обшивка включително крилни празни
пространства на рудовози

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

Елемент от конструкцията
Крилни баластни танкове

MSC 101/24/Доб.2
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Капаци на люковете

Пет-точков модел при обшивка над 1m2
Единично измерване върху фланец
Пет-точков модел при обшивка над 1m2
Пет-точков модел при обшивка над 2m2
За шина, модел от пет точки по дължината ѝ (две
измервания във всеки край и едно в средата ѝ). За
фланец, единични измервания във всеки край и
средата
Единични измервания

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

Три измервания в една линия през фланеца и три
измервания на вертикалната шина

Модел на измерванията
Пет-точков модел за всеки панел между
надлъжните елементи и флорите

Конструкция на палубата, включително настилка, главни
товарни люкове, люкови капаци, комингси и крилни
танкове

Елемент от конструкцията
Настилка на товарна палуба

Усилване на панел

Пръстен от усилен шпангоут
на хопер конструкцията
Водонепроницаема
преграда на хопер
конструкция или
амортисьорна преграда

Където е приложимо

В предните и задните
водонепроницаеми флори и в
центъра на танковете

Дънни греди, включително
водонепроницаемите

Надлъжни елементи от
конструкции на дъното,
вътрешното дъно и хопера

Обхват на измерванията
Най-малко три ниши в танк в
двойно дъно, включително задна
ниша Измервания около и под
всички смукателни звънци
Минимум три надлъжни
елемента където се измерва
настилката на дъното

Елемент от конструкцията
Обшивка на конструкциите
на дъното, вътрешното
дъно и хопера

Конструкции на дъното, вътрешното дъно и хопера

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ ОБХВАТА НА ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДЕБЕЛИНА
В ЗОНИ СЪС ЗНАЧИТЕЛНА КОРОЗИЯ НА КОРАБИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ С
ДВОЙНА ОБШИВКА
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Фиксиращи устройства

=

разстоянието между фиксиращите устройства да не
бъде по-малко от 2 m
f = (σY / 235)e
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

a

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

Стопери

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.

Материали и заваряване
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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 № 2 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.

2

.7

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

.6

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

I = 6 p a4 (cm4) където:

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 19
mm за люкове с площ над 5 m2.

където:

A = 1.4 a/f (cm )

2

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.

.5
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.3

.2

.1

Якостта на фиксиращите устройства трябва да отговаря на следните изисквания:

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

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

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 244

БРОЙ 28
С Т Р. 1 9

Общи положения

Среща за прегледа

корозия на заварките.

.4

.3

.2

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

.1

редовно докладване на измерванията на дебелината към участващия
инспектор; и
незабавно уведомяване на инспектора в случай на констатации като:

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.

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.

ВЕСТНИК
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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

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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2.3
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.

.2

.1

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

2.1
Преди 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 12

ПРОЦЕДУРНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕБЕЛОМЕТРИЯ
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С Т Р. 2 0
БРОЙ 28

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Приложение

1.1

Определения
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1.2.17 Точковата корозия е състояние на разпръснати корозивни петна/зони с локални
намаления на материала, които са по-големи от общата корозия в заобикалящата област.

1.2.16 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.

1.2.5
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.

ВЕСТНИК

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 палубата бордовете, дъното, вътрешното дъно и надлъжните
прегради. За нефтени танкери, построени с напречно рамкиране, напречното сечение
включва съседни шпангоути, чиито краища са свързани оформяйки напречни сечения.

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.

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.

1.2.13 Товарна зона е тази част от кораба, която съдържа товарни танкове, танкове
за разливи и помещения за помпите за товар/баласт, кофердами, баластни танкове и
празни пространства в съседство с товарните танкове, както и зони на палубата по
цялата дължина и ширина на частта на кораба над гореспоменатите пространства.
1.2.14 Междинният преглед е преглед, провеждан по време на втория или третия
годишен преглед, или между тези прегледи.

Баластният танк е резервоар, който се използва за баласт със солена вода

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.

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

1.2.3
Комбиниран товар/баластен танк, ако се позовем на Кодекса, е танк, който
се използва за превоз на товари или баластна вода като рутинна част от работата на
кораба и ще се експлоатира като баластен танк. Товарни танкове, в които воден
баласт може да се превозва само в изключителни случаи съгласно правило I/18.3 на
MARPOL, трябва да се експлоатират като товарни танкове.

1.2.2

ДОБРО състояние с незначителни

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

петна ръжда;

следния начин:

1.2.7
Представителни танк са тези, които се очаква да отразяват състоянието на
другите танкове от подобен тип и обслужване и с подобни системи за предотвратяване
на корозията. При избора на представителни танкове трябва 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 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 спецификацията на
производителя
1.2.11 Състоянието на покритието се определя по
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1.2.1
Двукорпусен петролен танкер е кораб, който е конструиран основно за превоз
на нефт в насипно състояние, в който товарните танкове са защитени от двоен корпус,
който се простира по цялата дължина на товарната зона, състоящ се от пространства в
двойните бордове и двойното дъно
за превоз на воден баласт или празни
пространства.

1.2

1.1.1
Кодексът се прилага за всички самоходни двукорпусни нефтени танкери с
брутен тонаж, равен или по-голям от 500 БРТ.
1.1.2
Кодексът следва да се прилага за прегледите на конструкцията на корпуса и
тръбопроводните системи по отношение на товарните трюмове, помпените
помещения, кофердамите, тръбните тунели, празните пространства, в 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
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.

Общи положения

1

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

Част А

КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА
ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ
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25% разпръснати

10% разпръснати

Фиг. 3 Корозия в ниши

палубната конструкция и палубния под;
водонепроницаеми или нефтонепроницаеми вертикални прегради; и
капаци и комингси на люковете, където са монтирани (комбинирани товарни
кораби)

.3
.4
.5
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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;

Конструкцията на дъното и дънния под;

.2

.1

ВЕСТНИК
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Фиг. 1 Диаграми на интензитета на точковата корозия

Ремонти

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. 2 Корозия по ръбове
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15% разпръснати

20% разпръснати

5% разпръснати

1.2.18 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.
1.2.19 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.
1.2.20 Администрация означава администрацията или организацията, призната от
Администрацията.

Интензитетът на точковата корозия е представена на фиг.1.
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Инспектори*

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.

.2

.3

Общи положения

2.1

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

Преглед на сух док
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2.2.1
Прегледът в сух док следва да бъде част от подновителния преглед. Трябва
да има най-малко две проверки на външната част на дъното на кораба по време на
петгодишния период на свидетелството за безопасност на конструкцията. 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 танкове и баластните танкове следва да се извършват в
съответствие с приложимите изисквания за подновителни прегледи, освен ако вече не
са извършени.
Бележка: За долни части на товарните и баластните танкове се считат
частите под водолинията на лек баласт.

2.2

ВЕСТНИК
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*

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.

Подновителен преглед

2

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.

Измервания на дебелината на корабната конструкция и щателни прегледи

измервания на дебелината;

.1

Следните проучвания могат да бъдат наблюдавани само от един инспектор:

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
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.
2.1.3
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.
2.1.4
Всички товарни танкове, баластни танкове, включително резервоари с двойно
дъно, помпени помещения, тръбни тунели, кофердами и празни пространства,
ограничаващи товарните танкове, палуби и външния корпус, трябва да бъдат
проверени и това изследване трябва да се допълва от измерване на дебелината и
изпитване, както се изисква в 2.5 и 2.6, за да се гарантира, че целостта на
конструкцията 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.
2.1.5
Товарните тръбопроводи на палубата, включително тръбопроводите за
промиване със суров нефт (COW), и тръбопроводите за товар и баласт в
гореспоменатите танкове и пространства трябва да бъдат проверени и оперативно
тествани за работно налягане, до одобрението от присъстващия инспектор, за да се
гарантира, че херметичността и състоянието остават задоволителни. Специално
внимание се отделя на всички баластни тръбопроводи в товарни танкове и всички
товарни тръбопроводи в баластни танкове и празни пространства и инспекторите
трябва да бъдат уведомявани във всички случаи, когато тези тръбопроводи,
включително клапани и фитинги, са отворени по време на ремонти и могат да бъдат
проверени отвътре.
2.1.6
Равностойното разчитане на междинния и подновителния преглед за целите
на прегледи и измервания на дебелина на пространства е недопустимо.

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 253

ДЪРЖАВЕН

1.5

1.4.3

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 нефтени танкери 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.

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.
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Система за предпазване на цистерните от корозия

2.6.1
Минималните изисквания за изпитване на налягането в баластните танкове
при подновителния преглед са дадени в 2.6.3 и в приложение 3.

Инспекторът може допълнително да разшири обхвата на дебелометрията, ако счете
това за необходимо.
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2.6.5
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

2.6.4
Границите на товарните танкове следва да се изпитват до най-високата точка,
до която течността се издига при експлоатационни условия.

ВЕСТНИК
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2.5.3

2.5.2
Разпоредбите за разширени измервания в зоните със значителна корозия са
дадени в приложение 4 и могат да бъдат допълнително уточнени в програмата за
преглед, както се изисква в 5.1. 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.

2.5.1
Минималните изисквания за дебелометрия при подновителни прегледи са
дадени в приложение 2.

2.6.3
Границите на баластните танкове следва да се изпитват с напор на течност
към върха на въздухопроводите.

Инспекторът може да разшири обхвата на изпитването под налягане на танковете,
ако счете това за необходимо.

2.6.2

2.5

Обхват на измерванията на дебелината на корабната конструкция

.5

.4

.3

.2

2.4.4
За зоните в танкове, където се установи, че твърдите защитни покрития са в
ДОБРО състояние, както е определено в 1.2.11, обхватът на щателния преглед,
съгласно приложение 1 може да бъде специално разгледан от Администрацията.

.2

по-специално танкове с конструктивни съоръжения или детайли, които
са претърпели дефекти при подобни танкове или на подобни кораби
според наличната информация; и
при танкове, които имат конструкции с намалени размери на части на
корабния набор заедно със система за предотвратяване на корозия,
одобрена от Администрацията.

процедурата за изпитване на танка, определяща височините на
пълнене, танковете, които се пълнят и изпитваните прегради, е
представена от собственика и прегледана от Администрацията преди
провеждането на изпитването;
няма данни за течове, изкривяване или значителна корозия, които
биха повлияли на структурната цялост на танка;
изпитването на танка е извършено в задоволителна степен в рамките
на прозореца за специален преглед не повече от 3 месеца преди
датата, на която е завършен цялостния или щателния преглед;
задоволителните резултати от изпитването са записани в корабния
дневник; и
вътрешното и външното състояние на танковете и свързаната с тях
конструкция се оценяват като задоволителни от инспектора по време
на цялостния и щателния преглед.

ДЪРЖАВЕН

.1

.1

Изпитването на товарен танк, извършено от екипажа на кораба под ръководството на
капитана, може да бъде прието от инспектора, при условие че са спазени следните условия:

2.4.2
Минималните изисквания за щателен преглед при подновителни прегледи са
дадени в приложение 1.

2.4.3
Инспекторът може да разшири обхвата на щателния преглед, ако счете това
за необходимо, като вземе предвид поддръжката на преглежданите танкове,
състоянието на системата за предотвратяване на корозия, както и в следните случаи:

Минималните изисквания за изпитване на товарен танк при подновителни прегледи са
дадени 2.6.4 и в приложение 3.

Обхват на цялостните и щателните прегледи

2.4.1
По време на подновителния преглед следва да се извърши цялостен преглед
на всички танкове и пространства. Съмнителните зони, идентифицирани при предишни
прегледи, следва да бъдат проверени.

Обхват на изпитването на налягането в танковете

2.4

е установено, че твърдото защитно покритие е в състояние не
покриващо критериите за ДОБРО и ремонтът на твърдото защитно
покритие не е одобрен от инспектора.

.4

2.5.6
В случаите, когато се измерват две или три сечения, поне едно включва
баластен танк в рамките на 0.5L средата на кораба. При нефтени танкери с дължина
130 m и повече (както е определено в действащата Международна конвенция за
товарните водолинии) и възраст над 10 години, за оценка на надлъжната якост на
кораба, както се изисква в 9.1.2, методът за вземане на проби за измерване на
дебелината е даден в приложение 13.
2.6

се установи значителна корозия в танка; или

.3

2.5.5
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

2.5.4
За зоните в танкове, 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.

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 255

Измерването на дебелината трябва да се извършва според преценката на инспектора.

е нанесено меко или полутвърдо покритие; или

.2

Когато е предвидено, следва да се провери състоянието на системата за
предотвратяване на корозия на товарните танкове. Баластният резервоар се
проверява на годишни интервали, когато:
.1
не е нанасяно твърдо защитно покритие от момента на производството; или

2.3
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Общи положения

3.1

Преглед на корпуса

Преглед на откритите палуби

3.3

Преглед на баластните танкове

Нефтени танкери на възраст от 5 до 10 години

не е нанасяно твърдо защитно покритие от момента на
производството; или
е нанесено меко или полутвърдо покритие; или
се установи значителна корозия в танка; или
е установено, че твърдото защитно покритие е в състояние не
покриващо критериите за ДОБРО и ремонтът на твърдото защитно
покритие не е одобрен от инспектора.
Нефтени танкери на възраст от 10 до 15 години

.2
.3
.4

.1

Баластният резервоар се проверява на годишни интервали, когато:
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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. Изпитванията под
налягане на товарните и баластните танкове обаче и изискванията за оценка на
надлъжната якост на носещата греда на корпуса, както се изисква в 9.1.2, не се
изискват, освен ако Администрацията не сметне това за необходимо.

4.3

4.2.2

4.2.1
За танковете, използвани за воден баласт, следва да се извърши цялостен
преглед на представителните танкове, избрани от инспектора. 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

4.1.5
Равностойното разчитане на междинния и подновителния преглед за целите
на прегледи и измервания на дебелина на пространства е недопустимо.

4.1.4
За нефтени танкери, построени съгласно Общите правила на IACS за
строителство, идентифицираните зони със значителна корозия трябва да бъдат
изследвани и да се извършат допълнителни измервания на дебелината.

ВЕСТНИК
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3.5.1
Проверка 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.
3.5.2
Когато се установи значителна корозия, както е определено в 1.2.9, обхватът
на дебелометрията следва да бъде увеличен в съответствие с изискванията на
приложение 4. 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.

3.5

3.4.1
Доколкото е възможно, се извършва проверка на всички прегради на
помпените помещения за признаци на изтичане на масло или пукнатини и поспециално на уплътнителните елементи на всички проходи в преградите на помпените
помещения.
3.4.2
Доколкото е възможно, се извършва проверка на състоянието на всички
тръбопроводни системи и тръбни тунели.

Преглед на залата за товарни помпи и тръбопроводните тунели ако са
изградени такива

Общи положения

4.1

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 на товарни и баластни танкове зависи от възрастта на
кораба и е посочен в 4.2, 4.3 и 4.4.
4.1.3
За откритите палуби се извършва проверка, доколкото е приложимо, на
товарните, тръбопроводите за измиване със суров нефт, бункерните, баластните, пара
и вентилационни тръбопроводи, както и вентилационни мачти и колектори. Ако при
прегледа има някакво съмнение относно състоянието на тръбопровода, може да се
наложи тръбопроводите да бъдат тествани под налягане, да се измери дебелината
или и двете.

Междинни прегледи

4

За нефтени танкери, построени съгласно Общите правила на IACS за строителство,
идентифицираните зони със значителна корозия трябва да бъдат изследвани и да се
извършат допълнителни измервания на дебелината.

MSC 101/24/Доб.2
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3.4

3.3.1
Доколкото е възможно, се извършва проверка на отворите на товарния танк,
включително уплътненията, капаците, комингсите и пламъкоуловителите.
3.3.2
Доколкото е възможно, се извършва проверка на предпазните клапани за
налягане/вакуум на товарния танк и пламъкоуловителите.
3.3.3
Доколкото е възможно, се извършва проверка на пламъкоуловителите на
вентилационните отвори на всички бункерни танкове.
3.3.4
Доколкото е възможно, се извършва проверка на товарните, тръбопроводите
за промиване със суров нефт, бункерните и вентилационни тръбопроводи,
включително вентилационни мачти и колектори.

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

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

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 и тръбопроводите се поддържат в задоволително състояние,
като следва да се вземат предвид историята на експлоатация, състоянието и обхвата
на системата за предотвратяване на корозия на баластните танкове и зоните,
посочени в досието на доклада от прегледа.

Годишен преглед

3
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Нефтени танкери на възраст над 15 години

Програма за преглед

5.1
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етап на прегледа и основна информация за кораба;
документация на борда, както е описано в 6.2 и 6.3;
основни структурни планове на товарни и баластни танкове (чертежи с
оразмеряване), включително информация относно използването на
високоякостни стомани;

информация и други релевантни данни относно преустройството или
изменението на товарните и баластните танкове на кораба от момента
на построяването му;
описание и история на покритието и системата за защита от корозия
(включително предишни класови обозначения), ако има такива;
проверки на персонала на собственика през последните три години по
отношение на влошаване на конструкцията като цяло, течове в
границите на танковете и тръбопроводите и състояние на системата
за защита от корозия, ако има такава. Указанията за докладване са
дадени в приложение 6;
информация относно съответното ниво на техническо обслужване по
време на експлоатация, включително доклади от проверки на
държавния пристанищен контрол, съдържащи недостатъци, свързани
с корпуса, несъответствия в системата за управление на
безопасността, свързани с техническото обслужване на корпуса,
включително съответните коригиращи действия; и
всякаква друга информация, която ще помогне за идентифициране на
съмнителните зони и критичните зони на конструкцията.

.9

.10
.11

оборудване за прегледи;
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.7

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

.5

разпоредби и методи за достъп до структурите;

списък на цистерните с информация за тяхната употреба, системата
за предотвратяване на корозия и състоянието на покритието;

.6

план на танковете;
.4

основни структурни планове на товарни и баластни танкове (чертежи с
оразмеряване), включително информация относно използването на
високоякостни стомани;
.3

.2

5.1.3
Представената програма за преглед следва да отчита и да отговаря най-малко
на изискванията на 2.6 и приложения 1, 2 и 3 съответно за щателен преглед,
измерване на дебелината и изпитване на танковете, както и да включва съответната
информация, включваща най-малко:
.1
основна информация и данни за кораба;

.13

.12

ВЕСТНИК

.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, 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 междинен 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 7Б, и да го предаде на Администрацията.

детайли за инсталацията за инертен газ и процедурите за почистване на
танкове;

от

.8

проверки

история на товарите и баластите за последните три години,
включително превоз на товари при условия на отопляване;

и

.7

прегледи

съответни предишни доклади от
Администрацията и от собственика;

.6

.5

доклад за оценка на състоянието (изпълнителен обобщен доклад за
корпуса), според приложение 10;
съответна история на повреди ремонт;

.4
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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 двукорпусни нефтени танкери, на възраст над 10 години, от междинния
преглед. Програмата за преглед следва да бъде в писмена форма на базата на
информацията в приложение 7А. Прегледът не трябва да започва, докато не бъде
одобрена програмата за преглед.

Подготовка за преглед

5

Бележка: За долни части на товарните 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 танкове 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. Изпитванията под
налягане на товарните и баластните танкове обаче и изискванията за оценка на
надлъжната якост на носещата греда на корпуса, както се изисква в 9.1.2, не се
изискват, освен ако Администрацията не сметне това за необходимо.

4.4

4.3.3
При прилагане на 4.3.1 може да се обмисли преглед под вода, вместо да се
прилагат изискванията на 2.2.
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определяне на зоните и участъците за дебелометрия (вижте 2.5);

определяне на танкове за изпитване на танк (вижте 2.6);

определяне на компанията, която ще измерва дебелината;

претърпени щети от въпросния кораб; и

критични зони на конструкцията и съмнителни зони, където е приложимо

.9

.10

.11

.12

.13

Собственикът следва да
провеждане на прегледа.

5.2.1

осигури

необходимите

съоръжения

за

безопасно
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Виж Ревизирани препоръки за влизане в затворени пространства на борда на кораби, приет от
Организацията с резолюция А.1050(27).

превозни средства с хидравлично рамо като мобилните вишки,
асансьори и подвижни платформи;
лодки или салове;
преносими стълби; и/или
други еквивалентни средства.

.3

.5
.6

Оборудване за преглед

чрез оборудване за магнитни частици;
цветова дефектоскопия; и/или
други еквивалентни средства.

.3
.4
.5

Виж MSC/Circ.686 Указания относно средствата за достъп до конструкции с цел инспекция и
поддръжка на петролни танкери и кораби за насипни товари.

чрез ултразвуково оборудване;

.2
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*

чрез радиографско оборудване;

.1

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

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

5.4

временно скеле и проходи през конструкциите;

.2

.4

трайно скеле и проходи през конструкциите;

.1

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

ВЕСТНИК

*

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

5.2.6
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.

5.2.5
Когато са нанесени меки или полутвърди покрития, следва да се осигури
безопасен достъп на инспектора за проверка на ефективността на покритието и за
извършване на оценка на условията на вътрешните структури, които могат да
включват отстраняване на петната от покритието. Когато не може да се осигури
безопасен достъп, мекото или полутвърдото покритие трябва да бъде отстранено.

5.2.4
Трябва да се осигури достатъчно осветление, за да бъдат видими корозия,
деформация, счупвания, повреди или други структурни повреди, както и състоянието
на покритието.
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5.2.1.1 За да се даде възможност на присъстващите инспектори да извършват
прегледа, следва да се съгласуват механизми за подходящ и безопасен достъп между
собственика и Администрацията, на базата на препоръки разработени от
Организацията.*
5.2.1.2 Подробности за начините за достъп следва да се предоставят във въпросника за
планиране на прегледа.
5.2.1.3 В случаите, когато участващите инспектори преценят, че разпоредбите за
безопасност и необходимият достъп не са адекватни, прегледът на съответните
пространства следва да не продължава.
5.2.2
Достъпът до танковете и пространствата следва да бъде безопасен.
Танковете и пространствата 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 пространството няма опасни газове и дали има
достатъчно кислород.
5.2.3
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.

Условия за преглед

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 танкери, съдържащи се в приложение 12.
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, 2 и 3 , и параграф 2.6, които във всички
случаи трябва да се спазват като минимум.

определяне на танкове, както и на зони за щателен преглед (вижте 2.4);

.8
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Спасително оборудване и такова за извънредни ситуации

Прегледи в открито море или на котва

.2

.1

.2

.1

Фиг. 4 Максимално ниво на водата в танк

достъп директно от палубата чрез вертикална стълба с 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 (виж
фиг. 4).

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

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

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

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

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.

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

ВЕСТНИК
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.6

.5

.4

.3

.2

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 танка 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 или пространството трябва да съдържат само чиста баластна
вода. Дори тънък слой от нефт върху водата е недопустим;
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 люка на
танка. 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.

ако танковете (или пространствата) са свързани с обща
вентилационна система или система за инертен газ, танкът, в който
ще се използва лодка или сал, следва да бъде изолиран, за да се
предотврати пренос на газ от други танкове (или пространства).

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

.7

Могат да бъдат разгледани и други ефективни аварийни изходи към
палубата; и
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.1

5.6.1
Прегледите в открито море или на котва могат да бъдат приети, при условие че
инспекторите получат 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.
5.6.2
Следва да се установи система за комуникация между преглеждащите лица в
танка 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.
5.6.3
Прегледите на танкове 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.
5.6.4
Когато се използват салове или лодки за щателни прегледи следва да се
спазват следните условия:

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

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.

MSC 101/24/Доб.2
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доклади от структурните прегледи (приложение 9);
доклад за оценка на състоянието (приложение 10); и
дебелометрични доклади (приложение 11А/11Б).

.2
.3

Общи положения

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

влошаване на конструкцията като цяло;
течове във вертикалните прегради и тръбопроводите; и
състояние на системата за предотвратяване на корозия, ако
има такава. Указанията за докладване са дадени в
приложение 6; и
всякаква
друга
информация,
която
би
спомогнала
за
идентифицирането на критичните и/или съмнителните зони на
конструкцията, изискващи проверка.

.1
.2
.3
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6.3.3
За нефтени танкери с покрития на специални баластни танкове за морска
вода, които са обект на стандартите на PSPC (MSC.215(82)), и за танкери за суров
петрол, според случая, с покрития на товарните петролни танкове, предмет на
изискванията на MSC.288(87), Техническият файл за Покритие (CTF) трябва да бъде
наличен на борда.

6.3.2
За нефтени танкери, които са предмет на правило II-1/3-10 на SOLAS, досието
за конструкция на кораба (SCF) трябва да бъде налично на борда, ограничено до
елементите, които трябва да се задържат на борда.

.7

.6

.3
.4
.5

.2

програма за преглед, както се изисква от 5.1, докато бъде завършен
подновителния или междинния преглед, според случая;
основните конструктивни планове на товарните и баластните танкове
(за нефтени танкери, построени по Общите правила на IACS за
строителство тези планове включват за всеки конструктивен елемент
както конструктивната, 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,
включва
минимално
допустимите
характеристики на сечението на корпусната греда за напречното
сечение на танка във всички товарни танкове);
история на предишни ремонти;
история на товари и баласти;
обхват на ползване на инсталацията за инертен газ и процедурите за
почистване на танкове;
проверки от персонала на кораба по отношение на:

На борда следва да има на разположение следната допълнителна документация:

6.3.1
.1

Съпътстващи документи

6.3

6.2.2
Досието на доклада от прегледа следва да бъде достъпно в офисите на
собственика и Администрацията.

ВЕСТНИК
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6.1.4
За нефтени танкери с покрития на специалните баластни танкове за морска
вода, които са обект на стандартите на PSPC (MSC.215(82)), и за танкери за суров
петрол, според случая, с покрития на товарните петролни танкове, предмет на
изискванията на MSC.288(87), собственикът организира актуализирането на
техническото досие за покритие (CTF) през целия живот на кораба, когато е извършена
дейност по поддръжка, ремонт или повторно нанасяне на тези покрития.
Документираните процедури за актуализиране на CTF се включват в системата за
управление на безопасността.

6.1.3
За нефтени танкери, обект 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

6.1.1
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

6.1

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;
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.

ДЪРЖАВЕН
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.8
.9

.6
.7

.3
.4
.5

.2

.1

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

6.2.1
.1

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

Досие на доклада от прегледа

6.2

5.7.3

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 265

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).

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 264

БРОЙ 28
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Преглед на документацията на борда

Общи положения

7.1

Приложение

7.3.1

Местоположения на измерванията

Общите правила на IACS за строителство означават общите правила на IACS за строителство на
нефтени танкери с двоен корпус (CSR на петролните танкери) или общите правила на IACS за
строителство на кораби за насипни товари или нефтени танкери (IACS CSR BC&OT).
I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx
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Панели на палубата, таван на Най-малко две точки на всеки панел,
танк, дъното и стрингерите от които се вземат или на всяка 1/4
пояс средно газене
дължина от края на панела, или в
представителни области на средна
стойност
на
корозията.
Напречно сечение
Измерванията се извършват на всички Фиг. 5
надлъжни елементи, като обшивка,
надлъжни елементи и греди на
палубата,
борд,
дъно,
надлъжни
прегради, вътрешно дъно и бункер. На
всяка плоча се взема една точка. Както
шината, така и фланеца се измерват по
надлъжните
елементи,
ако
е
приложимо.

Таблица 1 – Тълкувания на изискванията за местоположенията и броя на
точките, които трябва да бъдат измерени
Точка
Тълкуване
Пояснителна фигура
Избрани плочи
„Избран“ означава поне една точка на
една от трите плочи, която се избира
върху представителни области със
средна корозия.

7.3.3.2 Фигури от 5 до 8 са предоставени за улесняване на обясненията и/или
тълкуванията, дадени в таблица 1, за да покажат типичната постройка при двукорпусни
нефтени танкери.

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

Този раздел се прилага само за кораби, построени съгласно Общите правила на IACS
за строителство* (CSR). За кораби, които не са построени съгласно Общите правила
на IACS за строителство, 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.
7.3.2
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.

Брой и местоположения на измерванията

7.3

ВЕСТНИК
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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

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.

Процедури за измерване на дебелината

Освидетелстване на компанията, която ще измерва дебелината

Измерванията на дебелината трябва да се извършват от квалифицирана компания,
освидетелствана от Администрацията, в съответствие с принципите, посочени в
приложение 8.

7.2

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 267
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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 нефтени танкери, обект 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.
6.4.2.1 За SCF, съхраняван на борда на кораба, инспекторът трябва да провери
информацията на борда на кораба. В случаите на 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 случай на 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 нефтени танкери, 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 нефтени танкери с покрития на специалните баластни танкове за морска
вода, които са обект на стандартите на PSPC (MSC.215(82)), и за танкери за суров
петрол, според случая, с покрития на товарните петролни танкове, предмет на
изискванията на MSC.288(87), при завършване на прегледа, инспекторът трябва да
провери, дали всички дейности по поддръжка, ремонт или повторно нанасяне на тези
покрития са документирани в Техническия файл за покритие (CTF).

6.4
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За танкери на възраст над 10 години, в рамките на
0,1D (където D е формованата дълбочина на
кораба) от палубата и дъното на всеки напречен
участък, който трябва да бъде измерен, всяка
надлъжник и греда се измерват на шината и
лицевата плоча и всяка плоча се измерва в една
точка между надлъжниците.

Тълкуване

Пояснителна
фигура

Напречни пръстени означава целият материал от напречния набор, който се
намира в напречното сечение на корпуса на кораба, под формата на под с
двойно дъно, вертикална шина и палубни напречници.

На съседни конструктивни елементи една точка на
плоча и една точка на всеки трети усилващ елнт/надлъжник.

Най-малко една точка на два усилващи елемента
между всеки стрингер/надлъжна греда.

Най-малко две точки на всяка плоча върху
стрингери и греди и две точки на съответния
фланец. Допълнителни точки, когато става въпрос
за извити части.
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Фиг. 6 Напречни пръстени в товарни и баластни танкове

Фиг. 5 Напречно сечение

ВЕСТНИК

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

*

Бележка:

Съседни
конструктивни
елементи

Фиг. 7

Най-малко четири точки върху плочите между Фиг. 8
стрингери/надлъжни греди или на всяка плоча, ако
не са монтирани стрингери/греди.

Две точки на всяка диафрагмена плоча на опорите,
ако има такава.

Най-малко две точки на всяка плоча върху
стрингери и греди и две точки на съответния
фланец. Допълнителни точки, когато става въпрос
за извита част.

Трябва да се вземе най-малко една точка на всеки
трети усилващ елемент между всеки стрингер.

Най-малко две точки на всяка плоча. Минимум 4
точки на първата плоча под горна палуба.

ДЪРЖАВЕН

Напречни прегради в
баластен танкове

Напречни прегради в
товарните танкове

Минимум четири точки на първата плоча под
палубата. Допълнителни точки, когато става въпрос
за извити части. Най-малко една точка на всеки от
двата
усилващи
елемента
между
стрингери/надлъжни греди.

Напречни пръстени* в Най-малко две точки на всяка плоча в шахматен Фиг. 6
товарни и баластни модел и две точки на съответния фланец, където е
танкове
приложимо.

Точка

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 268

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 269
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Общи положения

8.1

е доброволно добавена дебелина; дебелина, в mm,
доброволно добавена от собственика като допълнителна
граница за загуба от корозия в допълнение към tC; и
Критерии за подновяване на tren за обща корозия, както е дефинирано
в IACS CSR,1 според случая.

tvol add

tas-built е конструктивната дебелина на елемента, в mm;

Раздел 12 от CSR на IACS за нефтени танкери или глава 13 от част 1 от CSR BC BC&OT на IACS
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част 1 от CSR BC & OT на IACS

+ Вж. параграф 1.4.2.1 от раздел 12 от CSR на IACS за петролните танкери или раздел 2 от глава 3 от

1 Раздел 12 от CSR на IACS за нефтени танкери или глава 13 от част 1 от CSR BC BC&OT на IACS.

*

8.2.2
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.

където:

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

8.2.1
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
Критерии за приемане при точкова корозия на кораби, построени
съгласно Общите правила на IACS за строителство

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.

8.1.1
За кораби, построени съгласно Общите правила на IACS за строителство,
критериите за приемане трябва да бъдат в съответствие с Общите правила IACS за
строителство*, както е приложимо и както е посочено в раздели 8.2,
8.3 и 8.4.

Критерии за приемане

8

ВЕСТНИК

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

Докладване

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
11А/приложение 11Б.
7.4.2
Инспекторът трябва да прегледа окончателния дебелометричен доклад и да
подпише заглавната страница.

7.4

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 271

ДЪРЖАВЕН

Фиг. 8 Напречни прегради в баластен танкове

Фиг. 7 Напречни прегради в товарните танкове

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 270

С Т Р. 3 2
БРОЙ 28

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

Критерии за подновяване на tren за обща корозия, както е дефинирано
в IACS CSR,* според случая.

tvol add

tas-built е конструктивната дебелина на елемента, в mm;

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

add)
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Оценка на доклада от прегледа

9.1

Принципите за докладване на прегледите са посочени в приложение 9.

Докладване

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

++ Вж. параграф 1.4.2.1 от раздел 12 от CSR на IACS за петролните танкери или раздел 2 от глава 3 от
част 1 от CSR BC & OT на IACS.

9.2.3
На собственика следва да се издаде доклад за оценка на състоянието от
прегледа и резултатите, както е показано в приложение 10, 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

9.1.1
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.
9.1.2
В случай на петролни танкери с дължина 130 m и повече (както е дефинирано
в действащата Международна конвенция за товарните водолинии), надлъжната якост
на кораба се изчислява на база дебелината на конструктивните елементи, измерени,
подновени и подсилени, според случая, по време на подновяването на безопасността
на конструкцията, извършено след навършване на 10-годишна възраст на кораба, в
съответствие с критериите за надлъжна якост на носещата греда на корпуса при
петролните танкери, посочени в приложение 13.
9.1.3
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).
9.1.4
Крайният резултат от оценката на надлъжната якост на кораба, изискван в
9.1.2, 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).

Докладване и оценка на прегледа
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+ Вж. параграф 1.4.2 от раздел 12 от CSR на IACS за петролните танкери или раздел 2 от глава 3 от част
1 от CSR BC & OT на IACS.

tm ≥ 6 mm,

(mm); tm ≥ tren - 0.5 (mm); и

tm ≥ 0.75 (tas-built - tvol

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

е доброволно добавена дебелина; дебелина, в mm,
доброволно добавена от собственика като допълнителна
граница за загуба от корозия в допълнение към tC; и
Критерии за подновяване на tren за обща корозия, както е дефинирано
++
в IACS CSR, според случая.

tvol add

tas-built е конструктивната дебелина на елемента, в mm;

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.

където:

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 273

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.

където:

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

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 272

БРОЙ 28
С Т Р. 3 3

Подновителен
преглед № 3
(А) Всички усилени
шпангоути във всички
баластни танкове
(G) Всички усилени шпангоути,
включително напречни
елементи и траверси на
палубата, ако са монтирани, в
товарен нефтен танк
(G) Един усилен шпангоут,
включително напречни
елементи и траверси на
палубата, ако са монтирани,
във всеки оставащ товарен
нефтен танк
(C) и (D) Всички напречни
прегради, във всички
баластни и товарни
нефтени танкове
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Бележка 2: Когато не са монтирани централни товарни танкове (какъвто е случаят с
централната надлъжна вертикална преграда), напречните вертикални прегради
в танковете на крилата следва да бъдат прегледани.

всички баластни отделения (хопер танк, бордов танк и двоен танк, ако
са отделени от танк в двойното дъно), разположени на единия борд,
т.е. ляв или десен, също така танковете в двойното дъно на ляв борд
и десен борд, когато надлъжната централна греда не е
водонепроницаема, образуват танк в двойното дъно, представляващ
цяло отделение от левия до десния борд; или
всички баластни отделения (танк в двойното дъно, хопер танк, бордов
танк и двоен танк), разположени от едната страна, т.е. от левия или
десния
борд,
когато
надлъжната
централна
греда
е
водонепроницаема и следователно левият танк в двойното дъно е
отделен от десния такъв.

10 г. < Възраст ≤ 15 г.

.2

.1

Подновителен
преглед № 2
(А) Всички усилени шпангоути
за цялостен баластен танк
(виж Бележка 1)
(F) Зоната на съединяване и
горната част ( приблизително 5
m ) на един шпангоут във всеки
останал баластен танк
(В) Един напречен елемент на
палубата в два товарни
нефтени танка
(D) Една напречна
вертикална преграда във
всеки цялостен баластен танк
(виж Бележка 1)
(E) Една напречна
вертикална преграда в два
централни товарни нефтени
танка
(E) Една напречна вертикална
преграда в крилен товарен
нефтен танк (виж Бележка 2)

Бележка 1: Освен носовите и кърмовите танкове, терминът "цялостен баластен танк"
има следното значение:

5 г. < Възраст ≤ 10 г.

(G)

ДЪРЖАВЕН

(F)

(E)

Възраст ≤ 5 г.

(D)

Усилен шпангоут в баластен танк означава вертикална шина в бордов танк,
хопер шина в хопер танк, флора в танк в двойното дъно и напречен елемент в
двоен танк (където е монтиран), включително съседни конструктивни
елементи. В носовите и кърмовите танкове усилен шпангоут означава плътен
пръстен от усилена шпангоутна конструкция, включващ съседните
конструктивни елементи.
Напречен елемент на палубата, включително съседни палубни конструктивни
елементи (или външна конструкция на палубата по отношение на танка, когато
е приложимо).
Напречна вертикална преграда, окомплектована в товарни танкове,
включително подпорна система, прилежащи конструктивни елементи (като
надлъжни вертикални прегради) и вътрешна структура на долни и горни опори,
когато са изградени.
Напречна вертикална преграда, окомплектована в баластни танкове,
включително подпорна система и прилежащи конструктивни елементи, като
например надлъжни вертикални прегради, подпорни греди в танкове в
двойното дъно, обшивка на вътрешното дъно, борд на хопера, свързващи
скоби.
Долна част на напречна вертикална преграда, окомплектована в товарни
танкове, включително подпорна система, прилежащи конструктивни елементи
(като надлъжни вертикални прегради) и вътрешна структура на долни опори,
когато са изградени.
Зоната на съединяване и горната част (приблизително 5 m) включително
съседни конструктивни елементи. Зоната на съединяване е областта на
усиления шпангоут около връзките на наклоненото покритие на хопера към
вътрешната преграда на корпуса и вътрешната обшивка на дъното, до 2 m от
ъглите както по дължина на преградата, така и на двойното дъно.
Усилен шпангоут в товарен нефтен танк означава напречни на палубата,
надлъжни преградни конструктивни елементи и траверси, където са
монтирани, включително съседни конструктивни елементи.

Подновителен
преглед № 1
(A) Един усилен
шпангоут за цялостен
баластен танк (виж
Бележка 1)
(B) Един напречен елемент
на палубата в товарен
нефтен
танк
(D) Една напречна
вертикална преграда в
цялостен
баластен танк
(виж Бележка 1)
(E) Една напречна
вертикална преграда в
централен товарен нефтен
танк
(E) Една напречна
вертикална преграда в
крилен товарен нефтен танк
(виж Бележка 2)

(C)

(B)

(A)

(A), (B), (C), (D), (E), (F) и (G) са зони, които трябва да бъдат подложени на щателен
преглед и измервания на дебелината (вижте допълнение 3 към приложение 11A
/приложение 11Б).

Бележки:

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 275

С Т Р. 3 4
БРОЙ 28

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 274
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЩАТЕЛЕН ПРЕГЛЕД ПРИ ПОДНОВИТЕЛНИ ПРЕГЛЕДИ НА ДВУКОРПУСНИ НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ
Възраст над 15г.
Подновителен преглед № 4 и
последващи

Що се отнася до
подновителен преглед № 3
Допълнителни напречни
зони, доколкото се счита за
необходимо
от Администрацията
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БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 276
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕБЕЛОМЕТРИЯ ПРИ ПОДНОВИТЕЛНИ ПРЕГЛЕДИ НА ДВУКОРПУСНИ НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ

1

2

Възраст ≤ 5 г.

5 г. < Възраст ≤ 10 г.

Подновителен
преглед № 1

Подновителен
преглед № 2

Едно сечение от
палубната настилка за
цялото
протежение на гредата
на кораба в рамките на
товарната зона

1

Измервания, за обща
оценка и записване на
модела на корозия, на
тези конструктивни
елементи, които са
предмет на щателен
преглед съгласно
приложение 1

3

2

10 г. < Възраст ≤ 15 г.
Подновителен
преглед № 3

В на зоната на товара:
.1 всяка
плоча
на
палубата
.2 едно напречно сечение
Избрани стрингери в
пояс средно газене
извън 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
Съмнителни зони

1

2
3

4

В зоната на товара:
.1 всяка палубна плоча
.2 две напречни сечения (1)
.3 всички стрингери в пояс
средно газене
Избрани стрингери в пояс
средно газене извън 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
Съмнителни зони

4
3 Съмнителни зони
(1): най-малко едно сечение трябва да бъде в рамките на 0.5L средата на кораба.

1
.1
.2
.3
2
3

4

Възраст над 15г.
Подновителен преглед
№4и
последващи
В зоната на товара:
всяка палубна плоча
три напречни
сечения (1)
всяка дънна плоча
Всички стрингери в пояс
средно газене по цялата
дължина
Измервания, за обща
оценка и записване на
модела на корозия, на
тези конструктивни
елементи, които са
предмет на щателен
преглед съгласно
приложение 1
Съмнителни зони
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MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 277
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТАНКОВЕ ПРИ ПОДНОВИТЕЛНИ ПРЕГЛЕДИ НА
ДВУКОРПУСНИ НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ
Възраст на кораба (в години, към датата на
предстоящия подновителен преглед)
Възраст ≤ 5 г.
Възраст над 5г.
Подновителен
Подновителен преглед № 2 и
преглед № 1
последващи
1 Всички граници на баластните 1 Всички граници на баластните
танкове
танкове
2 Всички вертикални прегради на
2 Граници на товарните
товарни танкове
танкове, откъм баластните
танкове, празните
пространства, тръбните
тунели, помпените
отделения или кофердамите
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Три измервания в една линия през
фланеца и три измервания по
вертикалната шина

Вертикална линия от единични измервания
върху обшивката на гредата с едно
измерване между всеки усилващ елемент
на панела или минимум три измервания

Минимум три
надлъжни елемента
където се измерва
настилката на дъното

В предните и задните
водонепроницаеми
флори и в центъра на
танковете

Надлъжни
елементи от
конструкции на
дъното,
вътрешното дъно и
хопера
Дънни греди,
включително
водонепрониц
аемите

Пет-точков модел при обшивка над 1m2

Пет-точков модел при обшивка над 2m2

За шина, модел от пет точки по дължината ѝ
(две измервания във всеки край и едно в
средата ѝ).
За фланец, единични измервания във всеки
край и средата
Единични измервания

Три флори в нишите,
където се измерва
настилката на дъното

- долна ⅓ от преграда

- горни ⅔ от преграда

- усилващи елементи
(мин. три)

Където е приложимо

Пръстен от усилен
шпангоут на хопер
конструкцията

Водонепроницае
ма преграда на
хопер
конструкция или
амортисьорна
преграда

Усилване на панел

Палубна конструкция
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Където е приложимо Единични измервания

Усилване на панел

Пет-точков модел при площ над 1m2

Вертикална шина и
напречна преграда в
крилния баластен танк
(2 m от палубата)

Пет-точков модел при площ над 1m2.
Единично измерване по фланец

Минимум две
шини, с
измервания в
двата края и
средата
Минимум две
шини , и двете
напречни
прегради

Палубни напречни
шини

Вертикална линия от единични
измервания върху обшивката на шина с
едно измерване между всеки усилващ
елемент на панела или минимум три
измервания. Две измервания по фланеца.
Петточков модел за скоби на
греда/преграда

Три измервания по линията вертикална на
шините и две измервания по фланец (ако има
такива)

Модел на измерванията
Обхват на
измерванията
Две напречни ивици Минимум три измервания на плоча на ивица
през танка

Палубен надлъжен набор Всеки трети
надлъжен
елемент във
всеки две ивици
минимум на
един надлъжен
елемент
Палубни греди и скоби
В носовата и
(обикновено само в
кърмовата
товарни танкове)
напречна преграда,
пръстите на скоби
и в центъра на
танковете

Елемент от
конструкцията
Покритие на палубата

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 279

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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Пет-точков модел при обшивка над 1m2.
Единично измерване по фланец

Три флори в нишите,
където се измерва
настилката на
дъното, с
измервания в двата
края и в средата

Дънни флори,
включително
водонепрониц
аемите

Пет-точков модел при площ над 2m2

Пет-точков модел за всеки панел
между надлъжните елементи и
флорите

Модел на измерванията

Обхват на
измерванията
Най-малко три ниши в
танк в двойно дъно,
включително задна
ниша Измервания
около и под всички
смукателни звънци

Елемент от
конструкцията
Обшивка на
конструкциите на
дъното,
вътрешното дъно и
хопера

Конструкции на дъното, вътрешното дъно и хопера

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ ОБХВАТА НА ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДЕБЕЛИНА В
ЗОНИ СЪС ЗНАЧИТЕЛНА КОРОЗИЯ НА ДВУКОРПУСНИ НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ ПО
ДЪЛЖИНАТА НА ЗОНАТА НА ТОВАРА

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 278

С Т Р. 3 6
БРОЙ 28

Където е приложимо

Усилване на панел

Модел на измерванията

Единични измервания

Две измервания между всеки чифт
от усилващи елементи на надлъжни
греди

Две измервания между всеки чифт
от вертикални усилващи елементи

Пет-точков модел при площ над
приблизително 2m2

Пет-точков модел върху зона на скоба

Три измервания по преградна шина и
едно измерване по фланец

Три измервания по преградна шина и
едно измерване по фланец

Единично измерване

Единично измерване

Минимум три
скоби

Минимум три - в
горната част,
средата и дъното
на танка в същите
три междуребрия
Три шини с
минимум от три
точки върху всяка
шина, включително
в местата на
съединяване с
траверс

Всеки надлъжен
елемент в същите
три междуребрия
Всеки трети
надлъжен елемент
в същите три
междуребрия

Обшивката между
всеки трети чифт от
надлъжни елементи
във същите три
междуребрия

Обхват на
измерванията
Обшивката между
всеки чифт от
надлъжни елементи
в минимум три
междуребрия
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Долни крайни скоби
(отсрещната страна на
шпангоут)

Усилени шпангоути и
траверси

Скоби на
надлъжните
елементи

Надлъжен набор по
таванните и дънните
стрингери
Всички други
надлъжни елементи

Всички останали
стрингери

Елемент от
конструкцията
Таванни и дънни
стрингери, и стрингери
използвани като
хоризонтални
стрингери на
напречни
прегради

Модел на измерванията

Пет-точков модел върху приблизително 2 m2
площ на скоби, плюс единични измервания
по фланците на скобата

Пет-точков модел върху приблизително 2 m2
площ на шини, плюс единични измервания
по фланците на шпангоут и траверси

Пет-точков модел върху зона на скоба

Три измервания по преградна шина и едно
измерване по фланец

Три измервания по преградна шина и едно
измерване по фланец

Единично измерване

Единично измерване

ВЕСТНИК
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Обшивката върху всяка
греда в минимум три
междуребрия

Минимум три - в горната
част, средата и дъното
на танка в същите три
междуребрия
Минимум две шини и
двете напречни
прегради
Минимум две шини и
двете напречни
прегради

Обшивката между всеки
трети чифт от надлъжни
елементи във същите
три междуребрия
Всеки надлъжен
елемент в същите три
междуребрия. Всеки
трети надлъжен
елемент в същите три
междуребрия

Обхват на
измерванията
Обшивката между
всеки чифт от
надлъжни елементи в
минимум три
междуребрия по
дължината на танка

Надлъжни прегради в товарните танкове

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 281

ДЪРЖАВЕН

Хоризонтални греди

Вертикална шина и
напречни прегради
(без зоната на тавана
на палубата)
- стрингери служещи
за хоризонтални
греди
- други стрингери

Бордова обшивка и
надлъжни елементи
на надлъжни
прегради:
- горен стрингер
- всички останали
стрингери
Скоби на
надлъжните
елементи

Елемент от
конструкцията
Бордова обшивка и
обшивка на надлъжни
прегради:
- горен стрингер и
стрингери с
функция на
хоризонтални греди
- всички останали
стрингери

Конструкция в крилни баластни танкове

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 280

БРОЙ 28
С Т Р. 3 7

Всички стрингери
с измервания в
двата края и средата

Хоризонтални
стрингери

Пет-точков модел върху площ 1 m2 , плюс
единични измервания близо до
захващанията на скоби и върху
фланци

За шина, модел от пет точки по
дължината на скобните връзки (две
измервания по шината на всяка скобна
връзка и едно в центъра ѝ)
За фланец, единични измервания
във всеки палец на скоба и в средата
Пет-точков модел върху зона на скоба

Пет-точков модел при обшивка
приблизително над 1m2

Единично измерване

Петточков модел между усилващи
елементи с дължина над 1 m

Петточков модел между усилващи
елементи с дължина над 1 m

Модел на измерванията
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Цялостен
преглед
на
представителни
баластни
танкове,
избрани
от
присъстващия
инспектор
(виж параграф 4.2.1)
Съмнителните
зони,
идентифицирани
при
предишни прегледи, следва
да бъдат проверени
(виж параграф 4.2.2)

Изискванията
на Изискванията на предишния
предишния преглед за преглед за подновяване (виж
подновяване (виж раздел раздел 4.4)
4.3)

Възраст на кораба към датата на следващия междинен
преглед
5 г. < Възраст ≤ 10 г.
10 г. < Възраст ≤ 15 г.
Възраст > 15 г.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЦЯЛОСТЕН И ЩАТЕЛЕН ПРЕГЛЕД
И ДЕБЕЛОМЕТРИЯ ПРИ МЕЖДИННИЯ ПРЕГЛЕД
НА ДВУКОРПУСНИ НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ

ВЕСТНИК
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Минимум три в
горната част, средата
и дъното на танка

Скоби

Обхват на
измерванията
Напречна ивица до
25 mm от
заваръчната връзка
с обшивката на
вътрешното
дъно/палубата
Напречна ивица до
25 mm от
заваръчната връзка
с носещата планка
Обшивка между
чифт усилващи
набори на три
места:
приблизително ¼, ½
и ¾ от ширината на
танка
Обшивка между чифт
усилващи набори,
място в средата
Обшивката за
всяка промяна на
размерите в
центъра на панела
и при фланеца на
производствената
сглобка
Минимум три
типични
усилващи набора

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 283

ДЪРЖАВЕН

Усилващи набори

Стрингери в
гофрирани
вертикални
прегради

Всички останали
стрингери

Таванни и дънни
стрингери, и стрингери
използвани като
хоризонтални такива

Елемент от
конструкцията
Долна опора, където
са построени

Напречни водонепроницаеми и амортисьорни прегради в товарни танкове

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 282

С Т Р. 3 8
БРОЙ 28

Клас
стома
на

Дата на инспекцията

Подпис

Надуп Изменение/
чване
ремонт
Друго

Обхват

1.1

Документация

Разпределение на танкове и пространства

Списък на танкове и пространства с информация за тяхната употреба,
размера на покритията и система за предотвратяване на корозията
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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 танковете на кораба,
размера на покритията и системата за предотвратяване на корозия, предоставена във
въпросника за планиране на прегледа

3

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

2

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

1.2

1.1.2
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 под
налягане в товарната зона, товарните танкове, баластните танкове, включително
танковете на носа и кърмата, изисквани от Кодекса.

Предисловие

1

Компания, която ще измерва дебелината

Собственик:

Дата на построяване на кораба:

Идентификация на кораба от ПО:

Призната организация (ПО):

Корабостроител:
Номер на корпуса:

Дължина между перпендикулярите (м):

Товароподемност (метрични тона):

Брутен тонаж:

ВЕСТНИК
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Име

Деформ Състоя
ации
ние на
покрити
ето
ТАНК/ТРЮМ №…………

Пукнат Корозия
ини

Пристанище на регистрация:

Държава на флага:

МMO номер :

Име на кораба:

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 285

ДЪРЖАВЕН

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

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

Основна информация и подробности

ПРОГРАМА ЗА ПРЕГЛЕД

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕРКАТА ОТ СОБСТВЕНИКА

Състояние на конструкцията

ПРИЛОЖЕНИЕ 7А

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 284

БРОЙ 28
С Т Р. 3 9

Условия за преглед

Разпоредби и методи за достъп до конструкциите

Списък на оборудването за прегледа

Цялостен преглед

7.1

Щателен преглед

Определянето на танкове за изпитването на танкове

Идентификация на зоните и участъците за измерване на дебелината

Минимална дебелина на корпусните конструкции

Посочени в следната таблица(и):

б.

Минимална
дебелина
(mm)

Дебелина при
значителна
корозия (mm)

Компания, която ще измерва дебелината

Претърпени повреди, свързани с кораба
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Този раздел от програмата за преглед следва да съдържа, в таблиците по-долу,
подробности за повредите на корпуса най-малко през последните три години по
отношение на товарните и баластните танкове и празните пространства в зоната на
товара. Тези повреди подлежат на преглед.

12

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

11

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.

Конструктивна
дебелина (mm)

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

а.

В този раздел от програмата за преглед следва да се уточни минималната дебелина
на корпусните конструкции на кораба, които са обект на Кодекса, (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 2.5.1.

9

В този раздел от програмата за преглед следва да се определят и изброят танковете,
които следва да бъдат подложени изпитването на танкове за този кораб в
съответствие с 2.6.

8

Палуба
Обшивка
Надлъжен набор
Надлъжни носещи греди
Дъно
Обшивка
Надлъжен набор
Надлъжни носещи греди
Борд
Обшивка
Надлъжен набор
Надлъжни носещи греди
Надлъжна преграда
Обшивка
Надлъжен набор
Надлъжни носещи греди
Вътрешно дъно
Обшивка
Надлъжен набор
Надлъжни носещи греди
Напречни прегради
Обшивка
Усилващи набори
Напречни шпангоути,
флори и стрингери
Обшивка
Фланци
Усилващи набори
Траверси
Фланци
Шини

Зона или
местоположение

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 287

ДЪРЖАВЕН

В този раздел от програмата за преглед следва да се определят и изброят структурите
на корпуса, които следва да бъдат подложени на щателен преглед за кораба в
съответствие с 2.4.2.

7.2

В този раздел от програмата за преглед следва да се определят и изброят
пространствата, които следва да бъдат подложени на цялостен преглед за този кораб
в съответствие с 2.4.1.

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

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. 286

С Т Р. 4 0
БРОЙ 28

Местополо
жение

Ремонт

Дата на
ремонта

Описание на
повредите

Местополо
жение

Ремонт
Дата на
ремонта

Критични зони на конструкцията и съмнителни зони

Други съществени коментари и информация

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

Дата………………..

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

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

15

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

14

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

Зони, идентифицирани със значителна корозия при предишни прегледи

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

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

Допълнение 3 – Друга документация

Въпросникът за планиране на прегледа (приложение 7Б), 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

ДОПЪЛНЕНИЯ

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 289

ДЪРЖАВЕН

13

Описание на
повредите

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

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

Повреди по корпуса, групирани по местоположение за този кораб

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 288

БРОЙ 28
С Т Р. 4 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 7Б

Танк/Трюм
№
Конструкция

F.P.
A.P.

Форпик
Кърма
Подпалуба
Бордова обшивка
Крилни
Напречен
танкове
елемент
на дъното
Надлъжен
елемент
Напречен
елемент
Подпалуба
Централни Напречен
танкове
елемент
на дъното
Напречен
елемент
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Данни

C (Товар)/
B (Баласт)

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

Постоянни
средства
за достъп
Временно
скеле

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

ДЪРЖАВЕН

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

Име на кораба:
МMO номер :
Държава на флага:
Пристанище на регистрация:
Собственик:
Призната организация (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 резолюцията,

ВЪПРОСНИК ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ПРЕГЛЕДА

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 290

С Т Р. 4 2
ВЕСТНИК

Салове

БРОЙ 28

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 291

Стълби
Пряк
достъп
Други
средства
(моля
опишете)

Проверки от собственика

Площ
на
покрити
ето (2)

Състояние Повреди по
на
конструкцията
покритието (4)
(3)
История на
повредите
на танка (5)

Виж резолюция MSC.150(77) относно Препоръка за информационни листове за безопасност на
материалите за товари и корабни горива от приложение I на MARPOL

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

ВЕСТНИК
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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. 293

ДЪРЖАВЕН

Посочете танковете, които се използват за нефт/баласт.
1)
HC = твърдо покритие; SC = меко
покритие;
SH
=
полутвърдо
покритие;
NP = Без защита
2)
U = горна част; M = средна
част; L = долна част; C =
цялостен
3)
G = добро; F = задоволително; P = лошо;
RC = нанасяне на ново покритие (през последните три години)
4)
N = няма записани данни; Y = записани констатации, към настоящия въпросник
следва да се приложи описание на констатациите
5)
DR = повреда и ремонт; L = течове;
CV = преобразуване (към настоящия въпросник се прилага описание)

Товарни
централни
танкове
Крилни
товарни
танкове
Разливен
Баластни
танкове
Кърмов
Носов
Други
пространства
Бележка:

Танк/Трюм
Защита от
№
корозия (1)

Като използва формат, подобен на дадения в таблицата по-долу (който е даден като
пример), собственикът следва да предостави подробности за резултатите от проверките
си през последните три години на всички товарни и баластни танкове и празни
пространства в товарната зона, включително крайните танкове.

3

История на товарите със съдържание на H2S или нагрят товар за последните три
години, заедно с посочване на информационните листове за безопасност на
материалите (ИЛБ)*, ако има такива, и дали товарът е бил нагрят

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 292

БРОЙ 28
С Т Р. 4 3

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 11А/11Б).

.5

.6

.7

когато инспекторът е открил недостатъци в одобрената работна система
за дебелометрия на компанията; и
когато компанията не е докладвала за всяка промяна, посочена в 4, на
Администрацията, съгласно изискванията

.2
.3

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

когато измерванията са извършени неправилно или резултатите са
докладвани неправилно;

.1

ВЕСТНИК
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2.3
Освидетелстването зависи от демонстрация 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 е в състояние да извършва
измерване на дебелината на корпусната конструкция на кораби.

Отмяна на одобрение

Одобрението може да бъде оттеглено в следните случаи:

5

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

ДЪРЖАВЕН

Одитиране на компанията

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

корпусни

.4

на

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;

дебелината

.3

на

опит на компанията в
конструкции на кораби;

.2

измерването

описание на компанията, напр. организационна и управленска структура;

.1

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

Подаване на документи

Информация за всяка промяна в сертифицираната система за
дебелометрия

4

2

Процедури за одобрение и освидетелстване

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

Приложение

Освидетелстване

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

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 295

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

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

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

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 294

С Т Р. 4 4
БРОЙ 28

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

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

.4

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.

.2

.3

.5

.4

доказателства, че предписаните прегледи са извършени в съответствие с
приложимите изисквания;

.1

Докладването следва да включва:

Определяне на отделенията, в които е извършен цялостен преглед.

2.1
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Резултат от прегледа

е извършен преглед, включително вътрешен преглед на тръбопроводите
с клапаните и фитингите и измерване на дебелината, в зависимост от
случая; и
е проведено работно изпитване при работно налягане

Докладът от измерването на дебелината следва да бъде проверен и
подписан от инспектора, наблюдаващ измерванията на борда; и

вдлъбнатини с описание на местоположението и обхвата;

.5

.3

деформиране с описание на местоположението и обхвата; и

.4

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

пукнатини/счупвания с описание на местоположението и обхвата;

зони със значителна корозия;

.2
.3

корозия с описание на местоположението, типа и обхвата;

.1

Установяване на констатации като:

.2

.1

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

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

3.2

3.1
Тип, обхват и състояние на защитното покритие във всеки танк, според случая
(определено като ДОБРО, ЗАДОВОЛИТЕЛНО или ЛОШО).

3

.2

.1

ВЕСТНИК

2.2
Определяне на местата във всеки танк, където е проведен щателен преглед,
заедно с информация за използваните средства за достъп.

Обхват на прегледа

2

Идентификация на танковете, които подлежат на изпитване на танкове.

2.6
Идентифициране на товарните тръбопроводи на палубата, включително
тръбопроводите за миене със суров нефт и баластните тръбопроводи в товарните и
баластни танкове, помпените помещения, тръбните тунели, кофердамите и празните
пространства, където:

2.5

2.4
За зоните в танкове, 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. един шпангоутов пръстен/един палубен
напречен елемент , идентификацията трябва да включва местоположението във всеки
баластен и товарен танк 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 тази част от приложение Б на база
вида на периодичния преглед и възрастта на кораба.

2.3
Определяне на местата във всеки танк, където е извършено измерване на
дебелината

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 297

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

когато са извършени ремонти, подновявания или модификации; и

.3

.2

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

Доклад от прегледа се изготвя в следните случаи:

1.1

.1

Общи положения

1

По принцип, за нефтените танкери, които са предмет на Кодекса, инспекторът(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
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изтъняване на площите на напречните сечения на фланците на
палубата и дъното; и

подробности за извършените подновявания или подсилвания, в
зависимост от случая (вижте 4.2).

.2

.3

Действия, предприети във връзка с констатациите

измерените и оригинални напречни сечения на палубата и
фланците на дъното;

.1

Резултат от оценка на надлъжната якост на носещата греда на корпуса
на нефтени танкери с дължина 130 m и повече и възраст над 10 години.
Следва да се включат следните данни, според случая:

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

.3

обхвата на ремонта; и

изпитванията без разрушаване.

.5

.2

.4

класове стомана и размери на частите (ако са различни от
оригиналните); и
скици/снимки, според случая;

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.

Име

Дата
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Приложени доклади и документи:

Офис

Име
Подпис

Дата
Доклад за оценка на
състоянието
(изпълнителен обобщен
доклад за корпуса)
проверен от

Подпис

Офис

Докладът за оценка на
състоянието
(изпълнителния обобщен
доклад за корпуса) е
изготвен от

Заглавие

Заглавие

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

2

ВЕСТНИК
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Класификационно означение:

Дата на построяване:
Дата на
основно
преобразува
не:
Вид преобразуване:

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

Брутен тонаж:
Национален: ITC (1969):

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 10
ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО
(ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА КОРПУСА)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 299

ДЪРЖАВЕН

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

.4

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 298

С Т Р. 4 6
БРОЙ 28

– Система за предпазване на
танковете от корозия:

– Ремонти:
– Условия (препоръки) за
клас/изисквания на
държавата на флага:
– Меморандуми:

– Резултати от оценката на
надлъжната якост на кораба
(за нефтени танкери с
дължина 130 m и повече и
възраст над 10 години)
– Заключение:

Част 6

Част 7
Част 8

Част 10

Забележки:
(напр. препратка към
приложени скици)

Значителна корозия, т.е. 75 до 100% от допустимите нива на загуби.
P = Точкова корозия
C = Корозия като цяло
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.

Модел на
корозия2

Модел на
корозия
2

Забележки
(напр. препратка
към приложени
скици)

Състояние на покритието съобразно следния стандарт:

3
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Ако е определено състояние на покритието, по-ниско от ДОБРО, следва да се въведат
разширени годишни прегледи. Това следва да се отбележи в част 9 от съдържанието на
доклада за оценка на състоянието (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.

C = Покритие
NP = Без защита

2

Състояние на
покритието 3

Изброяват се всички разделени баластни танкове и комбинирани товаро-баластни
танкове.

Система за
предпазване на
цистерните от
корозия 2

1

Бележки:

Танк №1

Забележки

Значителна корозия, степен на корозия, такава, че оценката на модела на
корозия показва измерена дебелина между tren + 0.5 mm и tren.
P = Точкова корозия
C = Корозия като цяло
В тази колона се записват зони с дълбоки ями, оценени съгласно раздел 8.2.

tm - tren (mm)

Система за предпазване на цистерните от корозия

2

1

Бележки:

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

Препратка към доклада от измерването на дебелината:

ВЕСТНИК
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3

1
2

Забележки:

Разположение на значително Изтъняване[%]
корозирали танкове/зони1 или
зони с дълбока точкова
корозия3

Препратка към доклада от измерването на дебелината:

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

- Декларация за оценка/проверка на доклада от
прегледа

- Допустими дефекти
- Всички точки на внимание за бъдещи прегледи,
например за съмнителни зони
- Разширен годишен/междинен преглед поради
разрушаване на покритието

- Вижте началната страница
- Къде и как е извършен прегледът
- Обхват (кои танкове)
- Проверени
- Изпробвани за работа
- 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 танкове/зони

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

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 301

ДЪРЖАВЕН

Част 11

Част 9

Част 5

Общи данни:
Преглед на доклада:
Щателен преглед:
Товарни и баластни
тръбопроводи:
– 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. 300

БРОЙ 28
С Т Р. 4 7
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Zreq означава границата на намаляване на надлъжната якост на огъване на
корабите, изчислена в съответствие с разпоредбите на параграф 2.2.1.1 от
приложение 13.

Забележки
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Zmc означава границата на намаляване на минималния съпротивителен момент,
изчислена в съответствие с разпоредбите на параграф 2.2.1.2 от приложение 13.

2

2

Zmc (cm3)

ВЕСТНИК

2

Zact (cm )
Zact (cm )
Забележки
Горна палуба
Напречно
сечение 1 Дъно
Горна палуба
Напречно
сечение 2 Дъно
Горна палуба
Напречно
сечение 3 Дъно
Бележки:
1
Zact означава действителните съпротивителни моменти на носещата греда на
корпуса на кораба, изчислени с помощта на дебелината на конструктивните
елементи, измерени, обновени или подсилени, според случая, по време на
подновителния преглед за свидетелство за безопасност в съответствие с
разпоредбите на параграф 2.2.1.1 от приложение 13

3 1

Zact (cm )

Както е определено в бележка 1 от таблица 2.

Горна
палуба
Дъно
Горна
палуба
Дъно
Горна
палуба
Дъно

1

Бележки:

Напречно
сечение 3

Напречно
сечение 2

Напречно
сечение 1

Таблица 3 - Напречен съпротивителен момент на носещата греда на корпуса

Опишете критериите за приемане на минималния съпротивителен момент на носещата
греда на корпуса за кораби в експлоатация, изисквани от Администрацията.

3
Този раздел се прилага за кораби, построени преди 1 юли 2002 г.:
Съпротивителните моменти на напречните сечения на носещата греда на корпуса на
кораба са изчислени с помощта на дебелината на конструктивните елементи, измерени,
обновени или подсилени, според случая, по време на последния подновителен преглед
за свидетелство за безопасност, проведен след като корабът е навършил 10 години, в
съответствие с разпоредбите на параграф 2.2.1.2 от приложение 13 и е установено, че
отговарят на критериите, изисквани от Администрацията и че Zact е не по-малко от Zmc
(определено в бележка 2 по-долу), както е посочено в допълнение 2 към приложение 13 и
показано в таблицата по-долу.

Изчислителните листове за Zact се прилагат към настоящия доклад.

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 303

ДЪРЖАВЕН

3 1

Конструкти
Изтъняване
вно
2
2
Фланец на палубата
Напречно
cm
cm (%)
cm
2
2
2
сечение 1 Фланец на дъното
cm
cm (%)
cm
2
2
2
Фланец на палубата
Напречно
cm
cm (%)
cm
2
2
2
сечение 2 Фланец на дъното
cm
cm (%)
cm
2
2
2
Фланец на палубата
Напречно
cm
cm (%)
cm
2
2
2
сечение 3 Фланец на дъното
cm
cm (%)
cm
2
Този раздел се прилага за кораби, построени на или след 1 юли 2002 г.:
Съпротивителните моменти на напречното сечение на носещата греда на корпуса на
кораба са изчислени с помощта на дебелината на конструктивните елементи, измерени,
обновени или подсилени, според случая, по време на последния подновителен преглед
за свидетелство за безопасност, проведен след като корабът е навършил 10-годишна
възраст в съответствие с разпоредбите на параграф 2.2.1.1 от приложение 13, и е
установено, че са в рамките на границите на изтъняване, определени от
Администрацията, вземайки предвид препоръчителната граница на изтъняване, приета с
резолюция на ММО MSC.108(73): 90% от необходимите съпротивителни моменти за нови
построявания, посочени в унифицираните изисквания на IACS S7 ( за целите на това
изчисление трябва да се използва C=1.0Cn) или S11, което от двете е по-голямо, както е
показано в следната таблица:
Таблица 2 - Напречен съпротивителен момент на носещата греда на корпуса

2

Измерено

1
Настоящият раздел се прилага за кораби, независимо от датата на построяване:
Площите на напречните сечения на фланеца на палубата (палубна обшивка и надлъжни
елементи на палубата) и фланеца на дъното (външна обшивка на дъното и надлъжни
елементи на дъното) на носещата греда на корпуса на кораба се изчисляват с помощта
на измерената, обновена или подсилена дебелина, според случая, по време на
подновителния преглед за свидетелството за безопасност на конструкцията на товарния
кораб или свидетелството за безопасност на товарния кораб (подновителен преглед за
свидетелство за безопасност), проведен за последен път, когато корабът е навършил 10годишна възраст, и е установено, че изтъняването на напречното сечение не надвишава
10% от оригиналната зона, както е показано в следната таблица:
Таблица 1 - Напречно сечение на фланеца на носещата греда на корпуса

Резултат от оценка на надлъжната якост на носещата греда на корпуса на
нефтени танкери с дължина 130 m и повече и възраст над 10 години (попълва се
само един приложим раздел от раздели 1, 2 и 3 по-долу)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11А
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Изтрийте според случая.
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ВЕСТНИК

Това приложение е препоръчително.
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Допълнение 1
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ДЪРЖАВЕН

*

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
Формулярите за докладване TM1-DHT, TM2-DHT(i), TM2-DHT(ii), TM3-DHT, TM4DHT, TM5-DHT и TM6-DHT, посочени в допълнение 2, следва да се използват за
записване на измерванията на дебелината, като се посочи максимално допустимото
изтъняване. Максимално допустимото изтъняване може да бъде посочено в приложен
документ

1
Тези процедури следва да се използват за записване на измерванията на
дебелината, както се изисква в приложения 2 и 4.

Общи положения

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА
ЗА ДВУКОРПУСНИ НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ, ПОСТРОЕНИ НЕ ПО ОБЩИТЕ
ПРАВИЛА НА IACS ЗА СТРОИТЕЛСТВО*
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Приложение 6, стр. 304
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Цялата обшивка на кила, дъното и трюма в зоната на товара;

Бордовата обшивка на корпуса включително избрани стрингери от
пояс средно газене извън зоната на товара.

Всички стрингери в пояс средно газене, в зоната на товара.

.2

.3

.4

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Измере- Изтънявано
не P
И
S
mm
%

Показание отпред
Изтъняване S
mm
%

Показание
отзад
Измере- Изтънява- Изтънявано
не P
не S
И
S
mm
%
mm
%

Подпис на оператора..................
И
S
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Максимално допустимото изтъняване може да бъде посочено в приложен
документ

5

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

Конст
рукт.
дебе
лина
mm

Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството измервания.

№ или
буква

4

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

ПОЗИЦИЯ
НА
ПЛАНКАТА

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.

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

.2

ПОЗИЦИЯ НА СТРИНГЕРА

3

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 в зоната на товара.

.1

Този доклад следва да се използва за записване на измерването на дебелината
на:
TM1-DHT

2

1

Бележки към доклада TM1-DHT:

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 307

С Т Р. 5 0
БРОЙ 28

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 306

ДОКЛАДИ ОТ ИЗМЕРВАНИЯ НА
ДЕБЕЛИНАТА

Допълнение 2

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

Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас.......................... Доклад №………………
Средно Максимално
изтънява допустимо
изтъняване
не mm
mm

Бележки - вижте следващата страница

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

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 308
TM2-DHT(i)

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 №………………

ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ
НОМЕР….
ПОЗИЦИЯ
НА
СТРИНГЕРА

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

№ или Констр.
буква дебели
на

mm

Макс.
Измерено
доп.
изтън.

mm

И

S

Изтъняване
P

mm

%

ОБШИВКА НА УСИЛЕНА ПАЛУБА И НАЙ-ГОРЕН
БОРДОВ СТРИНГЕР
ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ
ШПАНГОУТ НОМЕР….

Изтъняване № или Констр.
буква дебели
S
на

mm

Подпис на оператора..................

%

mm

Макс.
ИзтъняИзмерено
доп.
ване P
изтън.

mm

И

S

mm

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ
НОМЕР….

Изтъня-

№ или
буква

ване S

%

mm

%

Констр
дебел
ина

mm

Макс.
доп. Измерено
изтън.

mm

И

S

Изтъня-

Изтъня-

ване P

mm

ване S

%

mm

%

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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Горната зона на се състои от настилка на палубата, стрингерни планки и найгорен стрингер (включително заоблени планшири)
2

Едно, две или три сечения в зоната на товара, състоящи се от конструктивни
елементи (0), (1) и (2), както е показано на диаграмата на типичните напречни
сечения (допълнение 3).

Този формуляр за доклад трябва да се използва за записване на
измерванията на дебелината на усилената настилка на палубата и напречните
сечения на обшивката най-горния бордов стрингер:
1

Бележки към доклада TM2-DHT(i):

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 309

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

С Т Р. 5 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 310
TM2-DHT(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
ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ
ШПАНГОУТ НОМЕР….

ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ
НОМЕР….
№
или
буква

ПОЗИЦИЯ НА
СТРИНГЕРА
1ви под най-горния
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

Констр.
дебели
на

mm

Макс.
Измерено
доп.
изтън.

mm

И

S

Изтъня-

Изтъня-

ване P

ване S

mm

%

Подпис на оператора..................

mm

%

№ или Констр.
буква дебели
на

mm

Макс.
Измерено
доп.
изтън.

mm

И

S

Изтъняване
P

mm

%

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ НОМЕР….
Изтъняване № или Констр.
буква дебелин
S
а

mm

%

mm

Макс.
доп. Измерено
изтън.

mm

И

S

Изтъняване

Изтъняване

P

S

mm

%

mm

%

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

Този доклад трябва да се използва за записване на измерванията на
дебелината на обшивката на корпуса в напречните сечения:
1

Бележки към доклада TM2-DHT(ii):

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 311

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

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 312
TM3-DHT

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

КОНСТРУКТИВЕН
ЕЛЕМЕНТ

ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ
НОМЕР….
Макс.
Конс
Изтъня
Изтъня
Измерено
доп.
Елемент
тр.
ване P
ване S
изтън
№
дебе
лина
mm
mm
И
S
mm
%
mm
%

Подпис на оператора..................

ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ
ШПАНГОУТ НОМЕР….
Макс.
Конс
ИзтъняИзтъняИзмерено
доп.
Еле
Елем
тр.
ване P
ване S
изтън.
мент
ент №
дебе
№
лина
mm
mm
И
S
mm
%
mm
%

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ
ШПАНГОУТ НОМЕР….
Макс.
Конс
ИзтъняИзтънядоп. Измерено
тр.
ване P
ване S
изтън
дебе
лина
mm
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

Едно, две или три сечения в зоната на товара, състоящи се от съответните
конструктивни елементи от (10) до (29), както е показано на диаграмите на
типичните напречни сечения (допълнение 3).

Този доклад трябва да се използва за записване на измерванията на
дебелината на надлъжните елементи в напречни сечения:
1

Бележки към доклада TM3-DHT:

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 313

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

С Т Р. 5 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 314
TM4-DHT

Доклад за измерването на дебелината на напречните
конструктивни елементи (в товарните нефтени танкове и
танковете за воден баласт по дължината на товарния танк)
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

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 измерванията на
дебелината на напречните конструктивни елементи, включващо съответните
конструктивни елементи от (30) до (36), както е показано на диаграмата на
типично напречно сечение (допълнение 3).
1

Бележки към доклада TM4-DHT:

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 315

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

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 316
Доклад за измерването на дебелината на водо и нефтонепроницаемите
напречни вертикални прегради (в товарните танкове или
пространствата на товарните трюмове)
Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас.......................... Доклад №………………

ТАНК/ТРЮМ описание
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:
КОНСТРУКТИВЕН КОМПОНЕНТ(Обшивка,
Усилващ елемент)

Подпис на оператора..................

Конструктивна
дебелина
mm

Макс.доп. изтън.
mm

И

ШПАНГОУТ №:
Изтъняване S

Изтъняване P

Измерено
S

mm

%

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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Тази на доклад трябва да се използва за записване на измерването на
дебелината на водо- и нефтонепроницаемите напречни прегради.
1

Бележки към доклада TM5-DHT:

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 317

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

С Т Р. 5 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 318
TM6-DHT

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

КОНСТРУКТИВЕН ЕЛЕМЕНТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:
Описание
Конструкт.
Макс.доп.
дебелина
изтън.
mm
mm
И

Подпис на оператора..................

СКИЦА

Измерено
S

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

2

3
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Този доклад следва да се използва за записване на измерването на
дебелината на различни конструктивни елементи.
1

Бележки към доклада TM6-DHT:

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 319

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

Добавък 3
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КРИЛЕН ТАНК

ВЕРТИКАЛНА
ПРЕГРАДА ПО
ЦЕНТРАЛНАТА
ЛИНИЯ

МНОЖЕСТВО ГРЕДИ НА
ПАЛУБАТА

Типично напречно сечение на двукорпусен нефтен танкер с товароподемност до
150 000 т, с посочване на надлъжни и напречни елементи.

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 321

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

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

Траверс в
централен
танк

Типично напречно сечение на двукорпусен нефтен танкер с товароподемност
над 150 000 т, с посочване на надлъжни и напречни елементи.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА – ДВУКОРПУСНИ НЕФТЕНИ
ТАНКЕРИ, ПОСТРОЕНИ НЕ ПО ОБЩИТЕ ПРАВИЛА НА IACS ЗА СТРОИТЕЛСТВО

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 320

БРОЙ 28
С Т Р. 5 7

Очертаване на напречно сечение

ВЕСТНИК

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

Зона за
щателен
преглед

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

Зони за щателен преглед и дебелометрия

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 323

ДЪРЖАВЕН

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

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

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 322

С Т Р. 5 8
БРОЙ 28

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

Това приложение е препоръчително.

ВЕСТНИК

*

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
За запис на измервания на дебелината трябва да се използват формулярите
за докладване TM1-DHT(CSR), TM2-DHT(CSR)(i), TM2-DHT(CSR)(ii), TM3-DHT(CSR),
TM4-DHT(CSR), TM5-DHT(CSR) и TM6-DHT(CSR) (виж допълнение 2). В
гореспоменатите формуляри трябва да бъдат посочени конструктивната дебелина и
доброволното добавяне и дебелината на обновяване (минимално допустимата
дебелина).

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
ДВУКОРПУСНИ НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ, ПОСТРОЕНИ ПО ОБЩИТЕ ПРАВИЛА НА
IACS ЗА СТРОИТЕЛСТВО*

ПРИЛОЖЕНИЕ 11Б

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 325

ДЪРЖАВЕН
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Зона за
щателен
преглед

Площи, подлежащи на щателен преглед и дебелометрия – зони от (F) до (G) както е
определено в приложение 1. Измерванията на дебелината трябва да се докладват с
формуляри TM3-DHT и TM4-DHT, според случая.

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 324

БРОЙ 28
С Т Р. 5 9

ПОЗИЦИЯ НА
СТРИНГЕРА

ПОЗИЦИЯ НА
ПЛАНКАТА

ОБЩИ ДАННИ

Допълнение 1

TM1-DHT(CSR)

№
или
буква

Констр
укт.
деб.
mm

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

Доброволно
добавена
дебелина
mm

Дебелина
на
подновя
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

Подпис на оператора………………………….........
*Изтрийте според случая

Измерена
деб.mm
(b1)
И
S

Остатъчна короз.
добавка, mm
(c1)=(b1)-(a)
И
S

Изтрийте според случая.

ВЕСТНИК

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 327

ДОКЛАДИ ОТ ИЗМЕРВАНИЯ НА ДЕБЕЛИНАТА
Допълнение 2

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

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

Показание отпред

Измерена
деб.mm
(b2)
И
S

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

Средна остатъчна
короз. добавка mm

И

[(c1)+(c2)]/2

S

Бележки - вижте следващата страница
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*

ДЪРЖАВЕН

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: ………………………………

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. 326

С Т Р. 6 0
БРОЙ 28

2ри
3ти
4ти
5ти
6ти
7ми
8th
9ти
10ти
11ти
12ти
13ти
14ти
централен
стрингер
най-горния
бордов стрингер
ОБЩО ЗА ГОРНИЯ
ОТСЕК

ПОЗИЦИЯ НА
СТРИНГЕРА

TM2DHT(CSR)(i)

№
или
буква

Констр Добр.
доб.
укт.
деб. деб.
mm
mm

Деб.
на
подн.
mm
(a)

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

Измере
на деб.
mm
(b)

И

Подпис на оператора..................

S

цялата обшивка на кила, дъното и трюма по дължината на зоната на
товара;
бордовата обшивка на корпуса включително избрани стрингери от
пояс средно газене извън товарната зона; и
всички стрингери от пояс средно газене по дължината на зоната на
товара.

.2
.3
.4

И

ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ
НОМЕР

Остатъчна
короз. добавка
mm

(b)-(a)

S

№
или
буква

Констр Добр.
укт. доб.
деб. деб.
mm mm

Деб.
на
подн.
mm
(a)

ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ
ШПАНГОУТ НОМЕР

Измере
на деб.
mm
(b)

И

S

Остатъчна короз.
добавка mm

(b)-(a)

И

S

№ или
буква

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

Деб.
на
подн.
mm
(a)

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
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Записаните единични измервания представляват средната стойност на
множеството 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

Измерванията следва да се извършват в предните и задните зони на всички
плочи, а при плочите по границите на баластен/товарен танк, трябва да се
записват отделни измервания за площта на покритието като това се отнася за
всеки тип резервоар.

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:

ДЪРЖАВЕН

3

2

1

Бележки към доклад TM1-DHT(CSR)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 328

БРОЙ 28
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 1

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 329

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 №………………

ОБШИВКА НА УСИЛЕНА ПАЛУБА И НАЙ-ГОРЕН БОРДОВ СТРИНГЕР

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ НОМЕР

Измере
на деб.
mm
(b)

И

S

Остатъчна короз. добавка
mm

И

(b)-(a)

Стрингерна плоча

1ви стрингер навътре

Бележки - вижте следващата страница

S

TM2DHT(CSR)(ii)

ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ
НОМЕР

ПОЗИЦИЯ НА
СТРИНГЕРА

№ или
буква

Конст
рукт.
деб.
mm

Добр Деб.
. доб. на
подн.
деб.
mm
mm
(a)

Подпис на оператора..................
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Измерена
деб. mm
(b)

И

S

(b)-(a)

И

S

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
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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 (0), (1) и (2) като е показано на диаграмата на типичен
напречен разрез (приложение 3)).

1

Бележки към доклад TM2-DHT(CSR)(i)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 330

С Т Р. 6 2
ДЪРЖАВЕН

Остатъчна короз. № или
добавка mm
буква

Конс Добр
трукт добд
. деб. еб.m
mm
m

ВЕСТНИК

ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ
ШПАНГОУТ НОМЕР

Деб. Измерена
деб. mm
на
(b)
подн.
mm
(a)
И
S

Остатъчна короз.
добавка mm

(b)-(a)

И

S

БРОЙ 28

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 331

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

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ НОМЕР

№ или
буква

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

Деб. змерена деб.
на
mm
подн.
(b)
mm
(a)
И
S

Остатъчна короз.
добавка mm

И

(b)-(a)

1ви под най-горния
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

Бележки - вижте следващата страница

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

ДЪРЖАВЕН

TM3-DHT(CSR)

ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ
НОМЕР

КОНСТРУКТ
ИВЕН
ЕЛЕМЕНТ
Еле
мент
№

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

Подпис на оператора..................

Измерен
а деб.
mm
(b)

И

S
Остатъчна
короз. добавка
mm

И

(b)-(a)

S
Еле
мент
№

Конст Добр. Деб.
рукт.
доб. на
деб.
деб. подн.
mm
mm mm(a)
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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
(3), (4), (5) и (6), както е показано на диаграма на типично напречно сечение
(приложение 3)).

1

Бележки към доклад TM2-DHT(CSR)(ii)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 332

БРОЙ 28
ВЕСТНИК

ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ
ШПАНГОУТ НОМЕР

Измерен
а деб.
mm
(b)

И

S

И

S

С Т Р. 6 3

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 333

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 Кон Добр.
доб.
добавка mm
№
стру
деб.
кт.
mm
деб.
(b)-(a)
mm

Деб.
на
подн.
mm
(a)

Измерен
а деб.
mm
(b)

И

S
Остатъчна
короз. добавка
mm

И

(b)-(a)

S

Бележки - вижте следващата страница

TM4-DHT(CSR)

КОНСТРУКТИВЕН
ЕЛЕМЕНТ

ЕЛЕМЕНТ

Подпис на оператора..................

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

Конструкти
вна
дебелина
mm

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
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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 (10) до (29), както е показано на диаграмата на
типично напречно сечение (приложение 3)).

1

Бележки към доклад TM3-DHT(CSR)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 334

С Т Р. 6 4
ДЪРЖАВЕН

Доброволно
добавена
дебелина
mm

ВЕСТНИК

Дебелина на
подновяване
mm
(a)

И

Измерена
дебелина mm
(b)

БРОЙ 28

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 335

Доклад за измерването на дебелината на напречните
конструктивни елементи в товарните нефтени танкове и
танковете за воден баласт по дължината на товарния танк

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

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА

S

И

Остатъчна короз.
добавка mm
(b)-(a)

S

Бележки - вижте следващата страница

TM5-DHT(CSR)

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:

КОНСТРУКТИВЕН
КОМПОНЕНТ(ОБШИВКА/
УСИЛВАЩ ЕЛЕМЕНТ)

Подпис на оператора..................
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Конструкти Доброволно
вна
добавена
дебелина
дебелина
mm
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 (30) до (36), както е показано на диаграмата на
типично напречно сечение (приложение 3).

1

Бележки към доклад TM4-DHT(CSR)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 336

БРОЙ 28
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Дебелина на
подновява
не mm
(a)

И

С Т Р. 6 5

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 337

Доклад за на дебелината на водо и нефтонепроницаемите напречни вертикални прегради в товарните и
баластни танкове

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

ОПИСАНИЕ НА ТАНКА:

ШПАНГОУТ №:

Измерена
дебелина mm
(b)

Остатъчна короз.
добавка mm
(b)-(a)

S

И

S

Бележки - вижте следващата страница

TM6-DHT(CSR)

Описание

Подпис на оператора..................

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

Конст
рукт.
деб.
mm

Доброво
лно
добавена
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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Тази форма на доклад трябва да се използва за записване на измерването на
дебелината на водо и нефтонепроницаемите напречни прегради.

1

Бележки към доклад TM5-DHT(CSR)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 338

С Т Р. 6 6
ДЪРЖАВЕН

Дебелина Измерена
на
дебелина mm
подновяв
(b)
ане
mm
И
S
(a)

ВЕСТНИК

КОНСТРУКТИВЕН ЕЛЕМЕНТ:

И

БРОЙ 28

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 339

Доклад за измерване на дебелината на различни конструктивни елементи

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

СКИЦА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:

Остатъчна короз.
добавка mm

(b)-(a)

S

Бележки - вижте следващата страница

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

Надлъжен набор на най-горния
бордов стрингер
Надлъжен набор на бордовата
обшивка
Надлъжен набор на трюма
Надлъжен набор на дъното
Палубни греди
Хоризонтални греди в крилни
баластни танкове
Дънни греди
Най-горен стрингер на надлъжната
преграда
Дънен стрингер на надлъжната
преграда

Напречен елемент на палубата - централен танк
Напречен елемент на палубата - крилен танк
Вертикална шина в крилен баластен танк
Крилен танк в под с двойно дъно
Централен танк в под с двойно дъно
Вертикална шина на надлъжна преграда
Траверси

Доклад TM4-DHT(CSR)

19

17
18

13
14
15
16

12

11

Надлъжен набор на крилен танк

Надлъжен набор на вътрешното дъно
Обшивка на крилен танк

27
28
29

Надлъжен набор на вътрешната стена
Обшивка на хопер
Надлъжен набор на хопер
Настилка на вътрешното дъно

23
24
25
26

Доклад TM3DHT(CSR)
20
Покритие на надлъжната преграда
(останалата част)
21
Надлъжни елементи на надлъжна
преграда
22
Вътрешна обшивка
Палубен надлъжен набор

10

ВЕСТНИК
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30
31
32
33
34
35
36

Доклади TM2DHT(CSR)(i) и TM2DHT(CSR)(ii)
0
Настилка на
усилената палуба
1
Стрингерна плоча
2
Най-горен бордов
стрингер
3
Бордова обшивка на
корпуса
4
Трюмна обшивка
5
Дънна обшивка на
корпуса
6
Плоча на кила

Типично напречно сечение на двукорпусен нефтен танкер с товароподемност до
150 000 т, с посочване на надлъжни и напречни елементи

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА – ДВУКОРПУСНИ НЕФТЕНИ
ТАНКЕРИ, ПОСТРОЕНИ ПО ОБЩИТЕ ПРАВИЛА НА IACS ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Допълнение 3

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 341

ДЪРЖАВЕН
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Този доклад следва да се използва за записване на измерването на
дебелината на различни конструктивни елементи.

1

Бележки към доклад TM6-DHT(CSR)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 340

БРОЙ 28
С Т Р. 6 7

Доклад TM4-DHT(CSR)

Напречен елемент на палубата централен танк
Напречен елемент на палубата крилен танк
Вертикална шина в крилен
баластен танк
Крилен танк в под с двойно дъно
Централен танк в под с двойно
дъно
Вертикална шина на надлъжна
преграда
Траверси

19

17
18

13
14
15
16

Надлъжен набор на крилен танк

Надлъжен набор на вътрешното дъно
Обшивка на крилен танк

27
28

29

Надлъжен набор на вътрешната стена
Обшивка на хопер
Надлъжен набор на хопер
Настилка на вътрешното дъно

23
24
25
26

Доклад TM4-DHT(CSR)

Надлъжен набор на най-горния
бордов стрингер
Надлъжен набор на бордовата
обшивка
Надлъжен набор на трюма
Надлъжен набор на дъното
Палубни греди
Хоризонтални греди в крилни
баластни танкове
Дънни греди
Най-горен стрингер на надлъжната
преграда
Дънен стрингер на надлъжната
преграда
19

17
18

13
14
15
16

12

Палубен надлъжен набор
11

Надлъжен набор на вътрешното дъно
Обшивка на крилен танк
Надлъжен набор на крилен танк

27
28
29

Надлъжен набор на вътрешната стена
Обшивка на хопер
Надлъжен набор на хопер
Настилка на вътрешното дъно

Покритие на надлъжната преграда
(останалата част)
Надлъжни елементи на надлъжна
преграда
Вътрешна обшивка
23
24
25
26

22

21

20

Доклад TM3DHT(CSR)
10

Напречен елемент на палубата централен танк
Напречен елемент на палубата крилен танк
Вертикална шина в крилен
баластен танк
Крилен танк в под с двойно дъно
Централен танк в под с двойно
дъно
Вертикална шина на надлъжна
преграда
Траверси
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36

35

33
34

32

31

30

Доклади TM2DHT(CSR)(i) и TM2DHT(CSR)(ii)
0
Настилка на
усилената палуба
1
Стрингерна плоча
2
Най-горния бордов
стрингер
3
Бордова обшивка на
корпуса
4
Трюмна обшивка
5
Дънна обшивка на
корпуса
6
Плоча на кила

ВЕСТНИК

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

36

35

33
34

32

31

30

Надлъжен набор на най-горния
бордов стрингер
Надлъжен набор на бордовата
обшивка
Надлъжен набор на трюма
Надлъжен набор на дъното
Палубни греди
Хоризонтални греди в крилни
баластни танкове
Дънни греди
Най-горен стрингер на надлъжната
преграда
Дънен стрингер на надлъжната
преграда

12

11

Доклад TM3DHT(CSR)
20
Покритие на надлъжната преграда
(останалата част)
21
Надлъжни елементи на надлъжна
преграда
22
Вътрешна обшивка

Палубен надлъжен набор

10

Напречен елемент на палубата централен танк
Напречен елемент на палубата крилен танк
Вертикална шина в крилен
баластен танк
Крилен танк в под с двойно дъно
Централен танк в под с двойно
дъно
Вертикална шина на надлъжна
преграда
Траверси

Диаграмата може да се използва за онези кораби, при които горните диаграми не са
съвместими.

Очертаване на напречно сечение

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 343

ДЪРЖАВЕН

Доклади TM2DHT(CSR)(i) и TM2DHT(CSR)(ii)
0
Настилка на
усилената палуба
1
Стрингерна плоча
2
Най-горен бордов
стрингер
3
Бордова обшивка на
корпуса
4
Трюмна обшивка
5
Дънна обшивка на
корпуса
6
Плоча на кила

36

35

33
34

32

31

30

Типично напречно сечение на двукорпусен нефтен танкер с
товароподемност над 150 000 т, с посочване на надлъжни и
напречни елементи

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 342

С Т Р. 6 8
БРОЙ 28
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Зона за щателен
преглед

Площи, подлежащи на щателен преглед и дебелометрия – зони (F) и (G) както е
определено в приложение 1. Измерванията на дебелината трябва да се докладват във
формуляри TM3-DHT(CSR) и TM4-DHT(CSR), според случая.

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 345

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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Зона за щателен
преглед

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

Зони за щателен преглед и дебелометрия

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 344

БРОЙ 28
С Т Р. 6 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Цел и принципи

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

Това приложение е препоръчително.

Детайли на конструкцията

3.2.1

брой, обхват, местоположение и честота на пукнатините; и
местоположение на деформациите.

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

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.

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. 2 е даден пример. В частност, глава 3
от справка 1 се занимава с различни аспекти, специфични за двукорпусните танкери,
като места на концентрация на напрежение, несъответствие по време на
строителството, тенденции на корозия, съображения за умора и области, изискващи
специално внимание, които трябва да бъдат взети предвид при разработването на
планирането на проучването.

3.2.1.4 Освен това трябва да се използва и общата практика. За пример трябва да се
разгледа справка 1, която съдържа каталог с типични повреди и предложени методи за
ремонт за различни конструктивни детайли на танкерите.

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.

.1
.2

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

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

ВЕСТНИК

*

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 танкове и
зони по отношение на:
.1
характеристики на конструкцията като нива на напрежение върху
различни елементи на конструкцията, детайли на конструкцията и
степен на използване на високоякостна стомана;
.2
история по отношение на корозия, напукване, деформиране,
вдлъбнатини и ремонти за конкретния кораб, както и за сходни
плавателни съдове, ако има такива; и
.3
информация по отношение на видовете превозвани товари,
използването на различни танкове за товар/баласт, защита на
танковете и състоянието на покритието, ако има такова.
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 препратки 1 и 2.

Аспекти, които трябва да се вземат предвид

Общи положения

Техническа оценка

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.

3.1

3

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 347

ДЪРЖАВЕН

2.3

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.

2.1
Цели
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 и танкове за измерване на дебелината, щателен преглед
и изпитване на танкове.

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 нефтени танкери. Както е посочено в 5.1.5 от Кодекса, тези
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

Подновителен преглед

НАСОКИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА ВЪВ ВРЪЗКА С
ПЛАНИРАНЕТО НА РАЗШИРЕНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА НЕФТЕНИ
ТАНКЕРИ*

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 346

С Т Р. 7 0
БРОЙ 28

Корозия

употребата на танкове и пространства;
състояние на покритието;
процедури за почистване;
предишни повреди от корозия;
времето на използване на баласт в товарните танкове;
схема на риска от корозия (виж препратка 2, таблица 2.1); и
местоположение на отопляеми резервоари.

Места за щателни прегледи и измерване на дебелината
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TSCF, Guidance Manual for Tanker Structures, 1997.

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

ВЕСТНИК

3.2.3.2 Участъците, които подлежат на измерване на дебелината, обикновено следва
да бъдат определени в пространства, където се счита, че рискът от корозия е найвисок.

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

3.2.2.4 Различните танкове и пространства трябва да бъдат изброени със съответно
назованите рискове от корозия. Специално внимание трябва да се обърне на зоните,
където двукорпусният танкер е особено изложен на корозия. За тази цел трябва да се
вземат предвид специфичните аспекти, отнасящи се до корозията в танкери с двоен
корпус, посочени в 3.4 (Тенденции на корозия) от препратка 1.

3.2.2.3 Оценката на рисковете от корозия трябва да се основава на информация в
препратка 2, заедно с възрастта на кораба и съответната информация за очакваното
състояние на кораба, извлечена от информацията, събрана за изготвяне на
програмата за преглед.

2

1

Библиография

3.2.3.3 Определянето на танкове и пространства за щателен преглед първоначално
следва да се основава на преценката къде рискът от корозия е най-висок и трябва
винаги да включва баластните 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.

.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 е важен фактор. Детайлите,
показващи добър експлоатационен опит, 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 надлъжения 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.
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усилващ елемент
на плоскостта

*спукване

обшивка на шина

Обшивка на корпуса или
надлъжен елемент на
вертикална преграда

*спукване

*спукване
усилващ елемент
на плоскостта

шина и плоскост, скъсени и частично обновени или
като алтернатива ‐ заварени

изглед A‐A

скобa

скобa

помощна
скоба

цялата яка, ако спукванията в
шината са малки и се
ремонтират чрез заваряване

ПРЕДЛОЖЕН РЕМОНТ

ТЕМА: КАТАЛОГ НА ДЕТАЙЛИТЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА

СЪВМЕСТЕН ФОРУМ ЗА КОНСТРУКЦИЯТА НА ТАНКЕРИТЕ

ФИГУРА
1

ВЕСТНИК
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Фиг. 2 – Пример за типична повреда и ремонт (възпроизвежда се от препратка 2)

ФИГУРА
1

ФАКТОРИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОВРЕДИТЕ
Асиметрична връзка на усилващите елементи на плоскостите, водеща до високи върхови напрежения в петата на
усилващия елемент при уморно натоварване.
Недостатъчна зона на свързване на надлъжен елемент към страната на шината.
3 Дефектна заварка около дебелината на планката.
4 Висока локализирана корозия в зони на концентрация на напрежение, като например връзки на усилващата плоскост,
ъгли на прорезите за надлъжен елемент и свързването на шината с корпуса при прорезите.
5 Високо напрежение на срязване в шината на напречния елемент.
6 Динамични морски товари/движения на кораба.

Бележка* може да се появят едно или повече спуквания

изглед A‐А

спукана
заварка/шина

обшивка на корпуса
или
надлъжна
преграда

ТИПИЧНИ ПОВРЕДИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Връзки на надлъжни елементи към напречни шини
ПРИМЕР № 1 Спуквания на шината и плоскостите при прорезите за връзка с надлъжните усилващи набори
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Общи положения

Оценка на надлъжната якост

Изчисляване на площите на напречните сечения на фланците на
палубата и дъното по носещата греда на корпуса

за корабите, построени на или след 1 юли 2002 г., действителният
съпротивителен момент (Zact) на напречното сечение на носещата
греда на корпуса на кораба, изчислен в съответствие с изискванията
на параграф 2.1.2.2, не трябва да бъде по-малък от границите на
изтъняване, определени от Администрацията, вземайки предвид
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за кораби, построени преди 1 юли 2002 г., действителните
съпротивителни елементи (Zact) на напречното сечение на носещата
греда на корпуса на кораба, изчислени в съответствие с изискванията
на 2.1.2.2, трябва да отговарят на критериите за минимален
съпротивителен момент за кораби в експлоатация, изисквани от
Администрацията , при условие че в никакъв случай Zact не трябва да
бъде по-малък от границата на намаляване на минималния
съпротивителен момент (Zmc), както е посочено в допълнение 2.

ВЕСТНИК
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.1

2.2.1
Действителният съпротивителен момент на напречното сечение на носещата
греда на корпуса на кораба, изчислен в съответствие с 2.1.2.2, трябва да отговаря на
едно от следните условия, според случая:

Изисквания за съпротивителен момент на напречното сечение на носещата
греда на корпуса

.2

препоръчителната граница на изтъняване, одобрена от резолюция на
ММО MSC.108(73): 90% от необходимите съпротивителни моменти за
нови построявания, посочени в унифицираните изисквания на IACS S7
( за целите на това изчисление трябва да се използва C=1.0Cn) или
S11, което от двете е по-голямо; или
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2.2

2.1.1
Площите на напречните сечения на фланеца на палубата (палубното покритие
и надлъжните елементи на палубата) и фланеца на дъното (външната обшивка на
дъното и надлъжните елементи на дъното) на носещата греда на корпуса на кораба се
изчисляват, като се използва дебелината - измерена, обновена или подсилена, според
случая, по време на подновителния преглед за свидетелство за безопасност.
2.1.2
Ако изтъняването на площта на сечението на палубния или дънния фланец
надхвърля 10% от съответната им оригинална площ (т.е. първоначалната площ на
сечение, когато корабът е бил построен), следва да се предприеме една от следните
мерки:
.1
да се обновят или подсилят палубните или дънните фланци така, че
действителната площ на сечението да не е по-малка от 90% от
оригиналната площ; или
.2
да се изчисли действителния съпротивителен момент (Zact) на
напречното сечение на носещата греда на корпуса на кораба чрез
прилагане на метода за изчисляване, посочен в допълнение 1, като се
използва дебелината - измерена, обновена или подсилена, според
случая, по време на подновителния преглед за свидетелство за
безопасност.

2.1

На петролни танкери с дължина 130 m и повече и на възраст над 10 години,
надлъжната якост на носещата греда на корпуса на кораба се оценява в съответствие
с изискванията на това приложение въз основа на дебелината - измерена, подновена
или подсилена, според случая, по време на прегледа за подновяване на
свидетелството за безопасност на конструкцията на товарен кораб или свидетелството
за безопасност на товарен кораб. Състоянието на носещата греда на корпуса за
оценка на надлъжната якост следва да се определи в съответствие с методите,
посочени в допълнение 3

2

1.1
Тези критерии следва да се използват за оценка на надлъжната якост на
носещата греда на корпуса, както се изисква в 9.1.2.
1.2
За да може оценяваната надлъжна якост на кораба да бъде призната за
валидна, ъгловата заварка между надлъжните вътрешни елементи и обшивките на
корпуса трябва да бъде в добро състояние, за да се запази целостта на надлъжните
вътрешни елементи с обшивките на корпуса.

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

КРИТЕРИИ ЗА НАДЛЪЖНА ЯКОСТ НА КОРПУСНАТА ГРЕДА ЗА ДВУКОРПУСНИ
НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ
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Допълнение 1

Моментът на дъното е свързан с базовата линия.

7

x и y се измерват до точката, даваща най-голямата стойност на yt.

x = разстояние от върха на непрекъснатия якостен елемент до централната
линия на кораба;

y = разстояние от неутралната ос до върха на непрекъснатия якостен
елемент;
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най-голяма проектна широчина в метри.

=
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3
Горният стандарт обаче може да не се прилага за кораби от необичаен тип или
конструкция, например за кораби с необичайни базови пропорции и/или
разпределения на теглото.

2
Размерите на всички непрекъснати надлъжни елементи на носещата греда на
корпуса на кораба въз основа на изискването за съпротивителния момент в 1 по-горе
трябва да се поддържат в границите на 0,4L от средата на кораба. Въпреки това в
специални случаи, въз основа на вида на кораба, формата на корпуса и условията на
натоварване, размерите на частите могат постепенно да бъдат намалени до крайната
стойност за част 0,4L, като се има предвид желанието да не се намалява гъвкавостта
на кораба при натоварване.

k = 0,72 за високоякостна стомана с граница на пластичност 355 N/mm2 и
повече.

k = 0,78 за високоякостна стомана с граница на пластичност 315 N/mm2 и
повече

k = 1,0 за мека стомана с граница на пластичност 235 N/mm2 и повече

за

за

за

водоизместване (m ) при газене d

3

Коефициент на проектния блок при газене d, съответстващ на лятната
товарна водолиния, въз основа на L и B. Cb не трябва да бъде помалък от 0,6.

Дължина на кораба. L е разстоянието в метри по лятната товарна
водолиния от предната страна на носа до задната страна на оста на
руля или центъра на балера на руля, ако няма ос на руля. L не трябва
да бъде по-малко от 96% и не е необходимо да бъде по-голямо от 97%
от крайната дължина на лятната товарна водолиния. При кораби с
необичайна кърма и носова част дължината L може да бъде
специално разгледана.

=

k = фактор на материала, напр.

Cb =

B

L

където:

Zmc = cL2B(Cb + 0.7)k (cm3)

1
Границата на намаляване на минималния съпротивителен момент (Zmc) на
нефтени танкери в експлоатация се определя по следната формула:

ВЕСТНИК

9
За надлъжните носещи греди между множество люкове се използват
специални изчисления.

където:

8
Непрекъснатите шахти и надлъжните комингси на люковете следва да бъдат
включени в площта на надлъжно сечение, при условие че ефективно се поддържат от
надлъжни вертикални прегради или дълбоки носещи греди. След това моментът на
палубата се изчислява, като инерционният момент се раздели на следното разстояние,
при условие че то е по-голямо от разстоянието до палубна линия по борда

Моментът на палубата е свързан с формованата палубна линия по борда.

6

Допълнение 2
ГРАНИЦА НА НАМАЛЯВАНЕ НА МИНИМАЛНАТА НАДЛЪЖНА ЯКОСТ НА КОРАБИ
В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
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5
Защрихованата зона се получава чрез начертаване на две допирателни линии
с ъгъл на отваряне 30°.

4
Сбор без изваждане на по-малки широчини на отвори в едно напречно
сечение в зоната на дъното или палубата от 0,06(B -Σb) (където B = широчина на
кораба, Σb = обща широчина на големите отвори) може да се счита за еквивалентен на
горепосоченото намаление на съпротивителния момент.

3
По-малките отвори (люкове, отвори за осветление, единични шевове по
спойките и т.н.) не е необходимо да бъдат изваждани, при условие че сборът от
техните широчини или широчините на защрихованата площ в едно напречно сечение
не намалява съпротивителния момент на палубата или дъното с повече от 3% и при
условие че височината на отворите за осветление, дренажните отвори и единичните
шевове по надлъжните елементи или надлъжните носещи греди не надвишава 25% от
дълбочината на преградата, при спойки с максимален размер 75 mm.

2
Големите отвори, т.е. отвори с дължина над 2,5 m или широчина над 1,2 m, и
спойки, когато се прилага дъгово заваряване, винаги се изваждат от площите на
сеченията, използвани при изчисляването на съпротивителния момент.

1
При изчисляване на напречния съпротивителен момент на носещата греда на
корпуса на кораба следва да се вземе предвид площта на сечението на всички
елементи с непрекъсната надлъжна якост.

КРИТЕРИИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА
СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ НА СРЕДНАТА
ЧАСТ НА НОСЕЩАТА ГРЕДА НА КОРПУСА
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Обхват на оценката на надлъжната якост

Метод на вземане на проби за измерване на дебелината

Допълнителни измервания, когато надлъжната якост е недостатъчна
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3.1
Когато се установи, че едно или повече напречни сечения са недостатъчни по
отношение на изискванията за надлъжна якост, посочени в настоящото приложение,
броят на напречните сечения

при челното заваряване и в зависимост от широчината на планката, се
използват непрекъснати ъглови заварки и прорезни заварки.
Прилаганите процедури за заваряване следва да бъдат приемливи за
Администрацията.

.5
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4.4
Съществуващата конструкция в близост до зони на подмяна, заедно с
монтираните планки и т.н. трябва да може да издържа на приложените натоварвания,
като се вземат предвид устойчивостта на деформиране и състоянието на заварките
между надлъжните елементи и обшивката на корпуса.

.4

.3

намаляването на дебелината на покритието на палубата или дъното,
която ще бъде подсилена, не трябва да попада в диапазона на
значителна корозия (75% от допустимото намаляване, свързано с
покритието на палубата);
подравняването и подреждането, включително завършването на
планките, трябва да бъде в съответствие със стандарт, признат от
Администрацията;
планките са непрекъснати по цялата дължина 0,5L от средата на кораба; и

да възстановява и/или увеличава надлъжната якост;

.2

.1

4.3
Алтернативните методи за ремонт, включващи монтиране на планки или
модификация на конструктивни елементи, следва да бъдат обект на специално
внимание. При обмисляне монтирането на планки то трябва да отговаря на следните
условия:

4.2
Минималната непрекъсната дължина на обновен или подсилен конструктивен
елемент следва да бъде не по-малка от два пъти разстоянието между съответните
основни елементи. Освен това намаляването на дебелината на челното съединение
на всеки съединяващ елемент, намиращ се отпред и отзад на заменения елемент
(плочи, усилващи набори, греди, шини и фланци и т.н.) не трябва да попада в
диапазона на значителна корозия (75% от допустимото изтъняване, за всеки отделен
елемент). Когато разликите в дебелината на челното съединение надвишават 15% от
по-малката дебелина, следва да се предвиди преходник.

ВЕСТНИК

3

2.6
Дебелината на всеки компонент се определя чрез усредняване на всички
измервания, направени по отношение на напречното сечение на всеки компонент.

2.5
При надлъжни елементи, различни от посочените в 2.4, които трябва да се
измерват във всяко напречно сечение в съответствие с изискванията на приложение 2,
всеки надлъжен елемент и носеща греда трябва да се измерват по шината и лицевата
плоча, като всяка плоча трябва да се измерва поне в една точка към всеки стрингер.

2.4
В рамките на 0,1D (където D е проектната височина на борда на кораба) от
палубата и дъното на всяко напречно сечение, което се измерва в съответствие с
изискванията на приложение 2, всеки надлъжен елемент и носеща греда следва да се
измерват по шината и лицевата плоча, а всяка плоча следва да се измерва в една
точка между надлъжните елементи.

2.3
Измерват се най-малко две точки на всяка плоча от палубата и/или от
външната обшивка на дъното, които трябва да бъдат измерени в рамките на товарната
зона, в съответствие с изискванията на приложение 2.

Напречните сечения трябва да не включват зони, които са били обновени или
подсилени.

Ефективни методи за ремонт

4.1
Степента на обновяване или подсилване, извършени в съответствие с
настоящото приложение, следва да бъде в съответствие с точка 4.2.

4

3.2
Допълнителни измервания на дебелината следва да се извършват и на едно
напречно сечение пред и едно след всяка ремонтирана зона, доколкото е необходимо,
за да се гарантира, че зоните, граничещи с ремонтирания участък, също отговарят на
изискванията на Кодекса.

за измерване на дебелината следва да се увеличи така, че да бъде взета проба от
всеки танк в рамките на зоната на 0,5L от средата на кораба. Трябва да се вемат
проби от пространствата в танковете, които са частично в, но се простират и отвъд
0,5L зоната.
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.2
такива са открити при измерванията на палубната и дънната обшивка,
посочени в 2.3.

2.2
Минималният брой напречни сечения, от които трябва да се вземат проби,
следва да бъде в съответствие с приложение 2. Напречните сечения трябва да са
разположени на места, където:
.1
има съмнения за най-голямо намаляване на дебелината; или

2.1
Съгласно изискванията на раздел 2.5 напречните сечения следва да бъдат
избрани така, че да могат да се извършат измервания на дебелината за възможно найголям брой различни танкове в корозивна среда, например баластни танкове, които
имат обща равнинна граница с товарни танкове, оборудвани с нагревателни намотки,
други баластни танкове, товарни танкове, които е разрешено да се пълнят с морска
вода, и други товарни танкове. Където са налични, следва да се изберат баластни
танкове, които имат обща равнинна граница с товарни танкове, оборудвани с
нагревателни намотки, и товарни танкове, които е разрешено да се пълнят с морска
вода.

2

Надлъжната якост следва да се оценява в границите на 0,4L от средата на кораба, по
цялото протежение на дължината на носещата греда на корпуса, която по която са
разположени танкове, и в рамките на 0,5L от средата на кораба за съседни танкове,
които могат да достигат над 0,4L от средата, като танкове означава баластни и
товарни танкове.

1

Допълнение 3

МЕТОД НА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА ЗА ОЦЕНКА
НА НАДЪЛЖНАТА ЯКОСТ И МЕТОДИТЕ ЗА РЕМОНТ

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 356

БРОЙ 28
С Т Р. 7 5

Общи положения

Среща за прегледа

прекомерна и/или обширна корозия или каквито и да е
ямки/бразди;

структурни дефекти като изкривявания, счупвания и деформирани
конструкции;

отделена и/или куха конструкция; и

корозия на заварките.

.1

.2

.3

.4

редовно докладване на измерванията на дебелината към участващия
инспектор; и
незабавно уведомяване на инспектора в случай на констатации като:

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.

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.

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

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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2.3
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.

.2

.1

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

2.1
Преди 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

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 358

С Т Р. 7 6
БРОЙ 28

ПРИЛОЖЕНИЕ B

Приложение

1.1

Баластният танк е резервоар, който се използва за баласт със солена вода
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1.2.17 Администрация означава администрацията или организацията, призната от
Администрацията.

1.2.16 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.

1.2.15 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.

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

1.2.13 Товарна зона е тази част от кораба, която съдържа товарни танкове, танкове
за разливи и помещения за помпите за товар/баласт, кофердами, баластни танкове и
празни пространства в съседство с товарните танкове, както и зони на палубата по
цялата дължина и ширина на частта на кораба над гореспоменатите пространства.

ВЕСТНИК

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 палубата бордовете, дъното, вътрешното дъно и надлъжните
прегради. За нефтени танкери, построени с напречно рамкиране, напречното сечение
включва съседни шпангоути, чиито краища са свързани оформяйки напречни сечения.

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.

1.2.4
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
Комбиниран товар/баластен танк, ако се позовем на Кодекса, е танк, който
се използва за превоз на товари или баластна вода като рутинна част от работата на
кораба и се експлоатира като баластен танк. Товарни танкове, в които воден баласт
може да се превозва само в изключителни случаи съгласно правило I/18.3 на MARPOL,
трябва да се експлоатират като товарни танкове.

1.2.2

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;

Състоянието на покритието се определя по следния начин:

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.

1.2.11

1.2.10 Системата за предотвратяване 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

1.2.9
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.

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

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

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 361

ДЪРЖАВЕН

1.2
Определения
1.2.1
Нефтен танкер е кораб, който е конструиран предимно за превоз на нефт в
насипно състояние и включва кораби от типа комбинирани превозвачи (кораби за
руда/нефт и др.).

1.1.1
Кодексът се прилага за самоходни нефтени танкери с брутен тонаж от 500 БРТ
и повече, различни от двукорпусни нефтени танкери, както е определено в 1.2.1 на
част А от приложение Б.
1.1.2
Кодексът следва да се прилага за прегледите на конструкцията на корпуса и
тръбопроводните системи по отношение на товарните трюмове, помпените
помещения, кофердамите, тръбните тунели, празните пространства, в 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
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.

Общи положения

1

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

Част B

КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА
ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ
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Ремонти

палубната конструкция и палубния под;

Конструкцията на дъното и дънния под;

водонепроницаеми или нефтонепроницаеми вертикални прегради; и

капаци и комингси на люковете където са монтирани към комбинирани
товарни кораби

.2

.3

.4

.5

Вижте параграф 4.2.4 от част 2 от Кодекса за признатите организации (RO Code), приет с
резолюция MSC.349(92).
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ремонти, извършени във връзка с междинни и подновяващи прегледи
на корпуса, чийто обхват е съгласуван от двамата инспектори по
време на прегледите.

.3

Общи положения

2.1
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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
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.
2.1.3
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.
2.1.4
Всички товарни танкове, баластни танкове, включително резервоари с двойно
дъно, помпени помещения, тръбни тунели, кофердами и празни пространства,
ограничаващи товарните танкове, палуби и външния корпус, трябва да бъдат
проверени и това изследване трябва да се допълва от измерване на дебелината и
изпитване, както се изисква в 2.5 и 2.6, за да се гарантира, че целостта на
конструкцията 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.
2.1.5
Товарните тръбопроводи на палубата, включително тръбопроводите за
промиване със суров нефт (COW), и тръбопроводите за товар и баласт в
гореспоменатите танкове и пространства трябва да бъдат проверени и оперативно
тествани за работно налягане, до одобрението от присъстващия инспектор, за да се
гарантира, че херметичността и състоянието остават задоволителни. Специално
внимание се отделя на всички баластни тръбопроводи в товарни танкове и всички
товарни тръбопроводи в баластни танкове и празни пространства и инспекторите
трябва да бъдат уведомявани във всички случаи, когато тези тръбопроводи,
включително клапани и фитинги, са отворени по време на ремонти и могат да бъдат
проверени отвътре.
2.1.6
Равностойното разчитане на междинния и подновителния преглед за целите
на прегледи и измервания на дебелина на пространства е недопустимо.

Подновителен преглед

2

ВЕСТНИК

*

1.4.1
На нефтени танкери 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.
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.

Инспектори*

изпитване на резервоари; и

.2

Измервания на дебелината на корабната конструкция и щателни прегледи

измервания на дебелината;

.1

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. 363
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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

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

MSC 101/24/Доб.2
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С Т Р. 7 8
БРОЙ 28

Преглед на сух док

Система за предпазване на цистерните от корозия

Обхват на цялостните и щателните прегледи
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Обхват на измерванията на дебелината на корабната конструкция

Инспекторът може допълнително да разшири обхвата на дебелометрията, ако счете
това за необходимо.

Обхват на изпитването на налягането в танковете

процедурата за изпитване на танка, определяща височините на
пълнене, танковете, които се пълнят и изпитваните прегради, е
представена от собственика и прегледана от Администрацията преди
провеждането на изпитването;
I:\MSC\101\MSC 101-24-Add.2.docx

.1

Изпитването на товарен танк, извършено от екипажа на кораба под ръководството на
капитана, може да бъде прието от инспектора, при условие че са спазени следните условия:

Минималните изисквания за изпитване на товарен танк при подновителни прегледи са
дадени 2.6.4 и в приложение 3.

2.6.1
Минималните изисквания за изпитване на налягането в баластните танкове
при подновителния преглед са дадени в 2.6.3 и в приложение 3.

2.6

2.5.6
В случаите, когато се измерват две или три сечения, поне едно включва
баластен танк в рамките на 0.5L средата на кораба. При нефтени танкери с дължина
130 m и повече (както е определено в действащата Международна конвенция за
товарните водолинии) и възраст над 10 години, за оценка на надлъжната якост на
кораба, както се изисква в 8.1.2, методът за вземане на проби за измерване на
дебелината е даден в приложение 12.

2.5.5
Следва да се изберат напречни сечения, при които се предполага, че ще
настъпи най-голямо изтъняване или се открива такова при измерванията на обшивката
на палубата

2.5.4
За зоните в танкове, 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.

2.5.3

2.5.2
Разпоредбите за разширени измервания в зоните със значителна корозия са
дадени в приложение 4 и могат да бъдат допълнително уточнени в програмата за
преглед, както се изисква в 5.1. 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.

2.5.1
Минималните изисквания за дебелометрия при подновителни прегледи са
дадени в приложение 2.

2.5

ВЕСТНИК

2.4.3
Инспекторът може да разшири обхвата на щателния преглед, ако счете това
за необходимо, като вземе предвид поддръжката на преглежданите танкове,
състоянието на системата за предотвратяване на корозия, както и в следните случаи:

2.4.2
Минималните изисквания за щателен преглед при подновителни прегледи са
дадени в приложение 1.

2.4.1
По време на подновителния преглед следва да се извърши цялостен преглед
на всички танкове и пространства. Съмнителните зони, идентифицирани при предишни
прегледи, следва да бъдат проверени.

2.4

Измерването на дебелината трябва да се извършва според преценката на инспектора.

е установено, че твърдото защитно покритие е в състояние не
покриващо критериите за ДОБРО и ремонтът на твърдото защитно
покритие не е одобрен от инспектора.

.4

на

се установи значителна корозия в танка; или

момента

.3

от

е нанесено меко или полутвърдо покритие; или

покритие

.2

защитно

не е нанасяно твърдо
производството; или

.1

по-специално танкове с конструктивни съоръжения или детайли, които
са претърпели дефекти при подобни танкове или на подобни кораби
според наличната информация; и
при танкове, които имат конструкции с намалени размери на части на
корабния набор заедно със система за предотвратяване на корозия,
одобрена от Администрацията.

2.4.4
За зоните в танкове, където се установи, че твърдите защитни покрития са в
ДОБРО състояние, както е определено в 1.2.11, обхватът на щателния преглед,
съгласно приложение 1 може да бъде специално разгледан от Администрацията.

.2

.1

MSC 101/24/Доб.2
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Когато е предвидено, следва да се провери състоянието на системата за
предотвратяване на корозия на товарните танкове. Баластният резервоар се
проверява на годишни интервали, когато:

2.3

Забележка:
За долни части на товарните 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 за безопасност на конструкцията на товарен
кораб. 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 танкове 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
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БРОЙ 28
С Т Р. 7 9

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

2.6.3

Общи положения

3.1

Общи положения

4.1

се установи значителна корозия в танковете; или

е нанесено меко или полутвърдо покритие; или

.2
.3

не е нанасяно твърдо защитно покритие от момента на производството; или

.1

Баластният резервоар се проверява на годишни интервали, когато:
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4.2.2

4.2.1
Всички баластни танкове трябва да бъдат проверени.
Когато
Администрацията счете за необходимо, се извършва измерване и изпитване на
дебелината, за да се гарантира, че структурната цялост остава ефективна.

ВЕСТНИК
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3.3.4
Доколкото е възможно, се извършва проверка на товарните, тръбопроводите
за промиване със суров нефт, бункерните и вентилационни тръбопроводи,
включително вентилационни мачти и колектори.

3.3.3
Доколкото е възможно, се извършва проверка на пламъкоуловителите на
вентилационните отвори на всички бункерни танкове.

Нефтени танкери на възраст от 5 до 10 години

4.2

3.3.2
Доколкото е възможно, се извършва проверка на предпазните клапани за
налягане/вакуум на товарния танк и пламъкоуловителите.

4.1.3
За откритите палуби се извършва проверка, доколкото е приложимо, на
товарните, тръбопроводите за измиване със суров нефт, бункерните, баластните, пара
и вентилационни тръбопроводи, както и вентилационни мачти и колектори. Ако при
прегледа има някакво съмнение относно състоянието на тръбопровода, може да се
наложи тръбопроводите да бъдат тествани под налягане, да се измери дебелината
или и двете.

4.1.2
Обхватът на прегледа на товарни и баластни танкове зависи от възрастта на
кораба и е посочен в 4.2, 4.3 и 4.4.

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

Междинни прегледи

4

4.1.4
Равностойното разчитане на междинния и подновителния преглед за целите
на прегледи и измервания на дебелина на пространства е недопустимо.

Преглед на откритите палуби

3.3

Преглед на баластните танкове

3.5.1
Проверка 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.
3.5.2
Когато се установи значителна корозия, както е определено в 1.2.9, обхватът
на дебелометрията следва да бъде увеличен в съответствие с изискванията на
приложение 4. 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.

3.5

3.3.1
Доколкото е възможно, се извършва проверка на отворите на товарния танк,
включително уплътненията, капаците, комингсите и пламъкоуловителите.

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

3.2.2

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

Преглед на корпуса

Преглед на залата за товарни помпи и тръбопроводните тунели ако са
изградени такива

3.4.1
Доколкото е възможно, се извършва проверка на всички прегради на
помпените помещения за признаци на изтичане на масло или пукнатини и поспециално на уплътнителните елементи на всички проходи в преградите на помпените
помещения.
3.4.2
Доколкото е възможно, се извършва проверка на състоянието на всички
тръбопроводни системи и тръбни тунели.

3.4
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3.2

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 и тръбопроводите се поддържат в задоволително състояние,
като следва да се вземат предвид историята на експлоатация, състоянието и обхвата
на системата за предотвратяване на корозия на баластните танкове и зоните,
посочени в досието на доклада от прегледа.

Годишен преглед

3

2.6.4
Границите на товарните танкове следва да се изпитват до най-високата точка,
до която течността се издига при експлоатационни условия.

Инспекторът може да разшири обхвата на изпитването под налягане на танковете,
ако счете това за необходимо.

няма данни за течове, изкривяване или значителна корозия, които
биха повлияли на структурната цялост на танка;
изпитването на танка е извършено в задоволителна степен в рамките
на прозореца за специален преглед не повече от 3 месеца преди
датата, на която е завършен цялостния или щателния преглед;
задоволителните резултати от изпитването са записани в корабния дневник;
и
вътрешното и външното състояние на танковете и свързаната с тях
конструкция се оценяват като задоволителни от инспектора по време
на цялостния и щателния преглед.

2.6.2

.5

.4

.3

.2
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е установено, че твърдото защитно покритие е в състояние не
покриващо критериите за ДОБРО и ремонтът на твърдото защитно
покритие не е одобрен от инспектора.

Нефтени танкери на възраст от 10 до 15 години

детайли за инсталацията за инертен газ и процедурите за почистване на
танкове;
информация и други релевантни данни относно преустройството или
изменението на товарните и баластните танкове на кораба от момента
на построяването му;
описание и история на покритието и системата за защита от корозия
(включително предишни класови обозначения), ако има такива;
проверки на персонала на собственика през последните три години по
отношение на влошаване на конструкцията като цяло, течове в
границите на танковете и тръбопроводите и състояние на системата
за защита от корозия, ако има такава. Указанията за докладване са
дадени в приложение 5;
информация относно съответното ниво на техническо обслужване по
време на експлоатация, включително доклади от проверки на
държавния пристанищен контрол, съдържащи недостатъци, свързани
с корпуса, несъответствия в системата за управление на
безопасността, свързани с техническото обслужване на корпуса,
включително съответните коригиращи действия; и
всякаква друга информация, която ще помогне за идентифициране на
съмнителните зони и критичните зони на конструкцията.

.7
.8

Програма за преглед

5.1
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5.1.3
Представената програма за преглед следва да отчита и да отговаря най-малко
на изискванията на 2.6 и приложения 1, 2 и 3 съответно за щателен преглед,
измерване на дебелината и изпитване на танковете, както и да включва съответната
информация, включваща най-малко:

.13

.12

.11

.10

ВЕСТНИК

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 6Б, и да го предаде на Администрацията.

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 двукорпусен нефтен танкер, на възраст над 10 години, от междинния
преглед. Програмата за преглед следва да бъде в писмена форма на базата на
информацията в приложение 6А. Прегледът не трябва да започва, докато не бъде
одобрена програмата за преглед.

Подготовка за преглед

5

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

4.4.1
Изискванията на междинния преглед следва да бъдат в същия обхват, както
при предишния подновителен преглед, както се изисква в 2 и 5.1. Изпитванията под
налягане на товарните и баластните танкове обаче и изискванията за оценка на
надлъжната якост на носещата греда на корпуса, както се изисква в 8.1.2, не се
изискват, освен ако Администрацията не сметне това за необходимо.
4.4.2
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.
4.4.3
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 танкове и водните баластни танкове следва да се
извършват в съответствие с приложимите изисквания за междинни прегледи, освен
ако вече не са извършени.

ДЪРЖАВЕН

.9

история на товарите и баластите за последните три години,
включително превоз на товари при условия на отопляване;

.6

4.4

от

съответни предишни доклади от
Администрацията и от собственика;

.5

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

проверки

съответна история на повреди ремонт;

.4

и

основни структурни планове на товарни и баластни танкове (чертежи с
оразмеряване), включително информация относно използването на
високоякостни стомани;
доклад за оценка на състоянието (изпълнителен обобщен доклад за
корпуса), според приложение 9;

.3

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.

прегледи

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

Нефтени танкери на възраст над 15 години

етап на прегледа и основна информация за кораба;

.2

5.1.2
При разработването на програмата за преглед следва да се съберат и проучат
следните документи с оглед на избора на танкове, зони, и структурни елементи, които
да бъдат проверени:

5.1.1.2 Програмата за преглед при междинен 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.
5.1.1.3 Програмата за преглед следва да бъде изготвена, като се вземат предвид
всички изменения на изискванията за преглед, приложени след последния проведен
подновителен преглед.

MSC 101/24/Доб.2
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.1

4.3.1
Изискванията на междинния преглед следва да бъдат в същия обхват, както
при предишния подновителен преглед, както се изисква в 2 и 5.1. Изпитванията под
налягане на товарните и баластните танкове обаче и изискванията за оценка на
надлъжната якост на носещата греда на корпуса, както се изисква в 8.1.2, не се
изискват, освен ако Администрацията не сметне това за необходимо.

4.3

4.2.3
В допълнение към горепосочените изисквания съмнителните зони,
идентифицирани при предишни подновителни прегледи, следва да бъдат подложени
на цялостен и щателен преглед.

.4

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 368

БРОЙ 28
С Т Р. 8 1

основни структурни планове на товарни и баластни танкове (чертежи с
оразмеряване), включително информация относно използването на
високоякостни стомани;
план на танковете;

списък на цистерните с информация за тяхната употреба, системата
за предотвратяване на корозия и състоянието на покритието;
условия за преглед (напр. информация относно почистването на
танковете, изпускането на газ, вентилацията, осветлението и т.н.);
разпоредби и методи за достъп до структурите;

оборудване за прегледи;

определяне на танкове, както и на зони за щателен преглед (вижте 2.4);

определяне на зоните и участъците за дебелометрия (вижте 2.5);

определяне на танкове за изпитване на танк (вижте 2.6);

определяне на компанията, която ще измерва дебелината;

претърпени щети от въпросния кораб; и

критични зони на конструкцията и съмнителни зони, където е приложимо

.2

.4

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

Собственикът следва да
провеждане на прегледа.*

5.2.1

осигури

необходимите

съоръжения

за

безопасно

Виж Ревизирани препоръки за влизане в затворени пространства на борда на кораби,
приет от Организацията с резолюция А.1050(27).

Виж Международното ръководство за безопасност за петролни танкери и терминали (ISGOTT),
относно влизане и работа в затворени пространства.

превозни средства с хидравлично рамо като мобилните вишки,
асансьори и подвижни платформи;
лодки или салове;
Преносими стълби; и/или
други еквивалентни средства.

.3
.4
.5
.6

Виж MSC/Circ.686 Указания относно средствата за достъп до конструкции с цел инспекция и
поддръжка на петролни танкери и кораби за насипни товари.

временно скеле и проходи през конструкциите;

.2
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+

трайно скеле и проходи през конструкциите;

.1

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

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

Достъп до конструкции+

ВЕСТНИК
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+

*

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

5.2.1.1 За да се даде възможност на присъстващите инспектори да извършват
прегледа, следва да се съгласуват механизми за подходящ и безопасен достъп между
собственика и Администрацията, на базата на препоръки разработени от
+
Организацията.

Условия за преглед

5.2

5.3

5.2.6
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.

5.2.5
Когато са нанесени меки или полутвърди покрития, следва да се осигури
безопасен достъп на инспектора за проверка на ефективността на покритието и за
извършване на оценка на състоянието на вътрешните структури, които могат да
включват отстраняване на петната от покритието. Когато не може да се осигури
безопасен достъп, мекото или полутвърдото покритие трябва да бъде отстранено.

5.2.4
Трябва да се осигури достатъчно осветление, за да бъдат видими корозия,
деформация, счупвания, повреди или други структурни повреди, както и състоянието
на покритието.

5.2.3
При подготовката за прегледи и 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.

5.2.2
Достъпът до танковете и пространствата следва да бъде безопасен. Танковете
и пространствата 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 атмосферата на пространството няма опасни газове и дали има
достатъчно кислород.

5.2.1.3 В случаите, когато участващите инспектори преценят, че разпоредбите за
безопасност и необходимият достъп не са адекватни, прегледът на съответните
пространства следва да не продължава.

MSC 101/24/Доб.2
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5.1.5
Насоките за техническа оценка могат да се използват и във връзка с
планирането на разширени прегледи на танкери, съдържащи се в приложение 11.
Настоящите насоки са с препоръчителен характер и могат да се използват по преценка
на Администрацията, когато това бъде счетено за необходимо и целесъобразно, при
подготовката на необходимата програма за преглед. Тези насоки не се използват за
намаляване на изискванията на приложения 1, 2 и 3 , и параграф 2.6, 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.

.6

.5

.3

основна информация и данни за кораба;

.1
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Оборудване за преглед

чрез ултразвуково оборудване;

чрез оборудване за магнитни частици;

цветова дефектоскопия; и/или

други еквивалентни средства.

.2

.3

.4

.5

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;

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

.1

достъп директно от палубата чрез вертикална стълба с 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 танковете
(виж фиг. 1).

.2

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

.2

.1

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

.1

Ако дълбочината на преградите е по-голяма от 1,5 m, салове или лодки могат да
бъдат допускани само:
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5.6.6

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

ако танковете (или пространствата) са свързани с обща
вентилационна система или система за инертен газ, танкът, в който
ще се използва лодка или сал, следва да бъде изолиран, за да се
предотврати пренос на газ от други танкове (или пространства).

ВЕСТНИК

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

5.6.3
Прегледите на танкове 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
танка 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 инспекторите получат 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.

Спасително оборудване и такова за извънредни ситуации

.7

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 люка на
танка. 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; и

танкът или пространството трябва да съдържат само чиста баластна
вода. Дори тънък слой от нефт върху водата е недопустим;

.5
.6

повърхността на водата в танка 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;

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

.4

.3

.2
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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;

ДЪРЖАВЕН

5.5

5.4.5
По време на прегледа следва да се осигури и използва подходящо защитно
облекло (напр. каска, ръкавици, предпазни обувки и др.).

5.4.4
Следва да се осигури подходящо и безопасно осветление за безопасното и
ефикасно провеждане на прегледа.

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

чрез радиографско оборудване;

.1

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

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

5.4
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Фиг. 1 Максимално ниво на водата в танк

Среща за планиране на прегледа

Общи положения

6.1

доклад за оценка на състоянието (приложение 9); и
дебелометрични доклади (приложение 10).

.2
.3

6.3.1

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

правила и механизми за извършване на дебелометрия (т.е. достъп,
почистване/премахване
на
корозионната
кора,
осветление,
вентилация, лична безопасност);

обхват на дебелометрията;

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.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

състояние на системата за предотвратяване на корозия, ако
има такава. Указанията за докладване са дадени в
приложение 5; и

течове във вертикалните прегради и тръбопроводите; и

.2
.3

влошаване на конструкцията като цяло;

проверки от персонала на кораба по отношение на:

.6

.1

обхват на ползване на инсталацията за инертен газ и процедурите за
почистване на танкове;

история на товари и баласти;
.5

.4

история на предишни ремонти;

основни структурни планове на товарни и баластни танкове;

.2
.3

програма за преглед, както се изисква от 5.1, докато бъде завършен
подновителния или междинния преглед, според случая;

.1

На борда следва да има на разположение следната допълнителна документация:

Съпътстващи документи
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6.3

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

6.2.2
Досието на доклада от прегледа следва да бъде достъпно в офисите на
собственика и Администрацията.

доклади от структурните прегледи (приложение 8);

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

6.2.1
.1

Досие на доклада от прегледа

6.2

ВЕСТНИК

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

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

6.1.3
За петролни танкери 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 нанесено повторно
покритие. Документираните процедури за актуализиране на CTF се включват в
системата за управление на безопасността.

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
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5.7.3

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).

5.7.1
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

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.

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

MSC 101/24/Доб.2
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всякаква
друга
информация,
която
би
спомогнала
за
идентифицирането на критичните и/или съмнителните зони на
кострукцията, изискващи проверка.

Преглед на документацията на борда

Общи положения

7.1

дебелината

са

Докладване

посочени
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7.3.2
Инспекторът трябва да прегледа окончателния дебелометричен доклад и да
подпише заглавната страница.

в

Принципите за докладване на прегледите са посочени в приложение 8.

8.2.1

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

8.2.3
На собственика следва да се издаде доклад за оценка на състоянието от
прегледа и резултатите, както е показано в приложение 9, който да се остави на борда
на кораба за справка при бъдещи прегледи. Докладът за оценка на състоянието
(изпълнителен обобщен доклад за корпуса) трябва да бъде одобрен от
Администрацията

8.2.2
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.

Докладване

8.2

8.1.4
Крайният резултат от оценката на надлъжната якост на кораба, изискван в
8.1.2, 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).

8.1.3
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).

8.1.2
В случай на петролни танкери с дължина 130 m и повече (както е дефинирано
в действащата Международна конвенция за товарните водолинии), надлъжната якост
на кораба се изчислява на база дебелината на конструктивните елементи, измерени,
подновени и подсилени, според случая, по време на подновяването на безопасността
на конструкцията, извършено след навършване на 10-годишна възраст на кораба, в
съответствие с критериите за надлъжна якост на носещата греда на корпуса при
петролните танкери, посочени в приложение 12.

ВЕСТНИК

7.3.1
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 10.

7.3

Измерванията на дебелината трябва да се извършват от квалифицирана
компания, освидетелствана от Администрацията, в съответствие с принципите,
посочени в приложение 7.

на

Освидетелстване на компанията, която ще измерва дебелината

измерванията

7.2

за

Процедурните изисквания
приложение 13

7.1.5

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

Оценка на доклада от прегледа

8.1
8.1.1
Данните и информацията за състоянието на конструкцията на кораба, събрани
по време на прегледа, следва да бъдат оценени за приемливост и непрекъсната
конструктивна цялост на кораба.

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

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

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

Процедури за измерване на дебелината

7

6.4.2 За петролни танкери 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).

6.4.1
Преди прегледа инспекторът следва да провери пълнотата на документацията
на борда и нейното съдържание като основа за прегледа.

6.4

6.3.2
За петролни танкери 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.

.7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЩАТЕЛЕН ПРЕГЛЕД ПРИ ПОДНОВИТЕЛНИ ПРЕГЛЕДИ НА
НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ РАЗЛИЧНИ ОТ ДВУКОРПУСНИ
Възраст ≤ 5 г.
Подновителен
преглед № 1
(A) ЕДИН ПРЪСТЕН С
КОНСТРУКЦИЯ ТИП
УСИЛЕН ШПАНГОУТ - в
крилен баластен танк,
ако има такъв, или
товарен крилен танк,
използван предимно за
воден баласт
(B) ЕДИН ПАЛУБЕН
НАПРЕЧЕН ЕЛЕМЕНТ - в
товарен нефтен танк
(D) ЕДНА НАПРЕЧНА
ВЕРТИКАЛНА ПРЕГРАДА
- в баластен танк
(D) ЕДНА НАПРЕЧНА
ВЕРТИКАЛНА
ПРЕГРАДА - в крилен
товарен нефтен танк
(D) ЕДНА НАПРЕЧНА
ВЕРТИКАЛНА
ПРЕГРАДА – в
централен товарен
нефтен танк

5 г. < Възраст ≤ 10 г.
Подновителен преглед № 2

10 г. < Възраст ≤ 15 г.
Подновителен преглед № 3

(A) ВСИЧКИ ПРЪСТЕНИ С КОНСТРУКЦИЯ
ТИП УСИЛЕН ШПАНГОУТ - в крилен
баластен танк, ако има такъв, или
товарен крилен танк, използван
предимно за воден баласт
(B) ЕДИН ПАЛУБЕН НАПРЕЧЕН ЕЛЕМЕНТ
- във всеки от останалите баластни
танкове, ако е налично
(B) ЕДИН ПАЛУБЕН НАПРЕЧЕН ЕЛЕМЕНТ
- в товарен крилен танк
(B) ЕДИН ПАЛУБЕН НАПРЕЧЕН ЕЛЕМЕНТ
- в два товарни централни танка
(C) ДВЕТЕ НАПРЕЧНИ ПРЕГРАДИ в крилен
баластен танк, ако има такъв, или
товарен крилен танк, използван
предимно за воден баласт
(D) ЕДНА НАПРЕЧНА
ВЕРТИКАЛНА ПРЕГРАДА - във
всеки останал баластен танк
(D) ЕДНА НАПРЕЧНА ВЕРТИКАЛНА
ПРЕГРАДА - в крилен товарен
нефтен танк
(D) ЕДНА НАПРЕЧНА ВЕРТИКАЛНА
ПРЕГРАДА – в два централни товарни
нефтени танка

(А) ВСИЧКИ ПРЪСТЕНИ С КОНСТРУКЦИЯ
ТИП УСИЛЕН ШПАНГОУТ - във всички
баластни танкове
(А) ВСИЧКИ ПРЪСТЕНИ С КОНСТРУКЦИЯ
ТИП УСИЛЕН ШПАНГОУТ - в товарен
крилен танк
(A) Минимум 30% от всички пръстени с
конструкция тип усилен шпангоут във
всеки останал товарен крилен танк (виж
бележка 1)
(C) ВСИЧКИ НАПРЕЧНИ ПРЕГРАДИ –
във всички баластни и товарни
танкове
(E) Минимум 30% от напречните елементи
на палубата и дъното, включително
съседни конструктивни елементи във
всеки централен товарен танк (виж
бележка 1)
(F) Доколкото Администрацията счита за
необходимо

Възраст над 15г.
Подновителен преглед
№ 4 и последващи
Що се отнася до
обновителния преглед
№ 3 Включени са
допълнителни напречни
елементи, доколкото
Администрацията е счела
за необходимо

Палубен напречен елемент, включително съседни конструктивни елементи на
палубата

Напречни прегради, целите – включително гредовата система и съседните
конструктивни елементи

Долна част на напречна преграда – включваща система от греди и съседни
конструктивни елементи

Напречен елемент на палубата и дъното, включително съседни конструктивни
елементи

Допълнителен цялостен напречен пръстен от усилен шпангоут

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)
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Пълен напречен пръстен с конструкция тип усилен шпангоут, включващ съседни
структурни елементи
(A)

(A), (B), (C), (D), (E) и (F) са зони, които трябва да бъдат подложени на щателен
преглед и измервания на дебелината (вижте допълнение 3 към приложение 10).

Бележка 1:

30% се закръглят нагоре до следващото цяло число.

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 379
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БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 380
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕБЕЛОМЕТРИЯ ПРИ ПОДНОВИТЕЛНИ ПРЕГЛЕДИ НА НЕФТЕНИ
ТАНКЕРИ РАЗЛИЧНИ ОТ ДВУКОРПУСНИ
Възраст ≤ 5 г.
5 г. < Възраст ≤ 10 г.
10 г. < Възраст ≤ 15 г.
Възраст над 15г.
Подновителен
Подновителен
Подновителен
Подновителен преглед №
преглед № 1
преглед № 2
преглед № 3
4 и последващи
1 Едно сечение от
1 В зоната на товара:
1 В зоната на товара:
1 В зоната на товара:
.1 всяка палубна плоча
.1 всяка палубна плоча
.1 всяка палубна плоча
покритието на палубата
.2 едно напречно
.2 две напречни сечения (1)
.2 три напречни сечения (1)
за цялата греда на
сечение
.3 всички стрингери в пояс средно .3 всяка дънна плоча
кораба в товарната зона
2 Измерванията на тези
газене
2 Измерванията на тези
(касаейки баластен
конструктивни елементи,
конструктивни елементи,
2 Измерванията на тези
резервоар, ако има
подлежащи на щателен
подлежащи на щателен
конструктивни елементи,
такъв, или товарен
преглед съгласно
преглед съгласно
подлежащи на щателен преглед
резервоар, използван
приложение 1, за обща
приложение 1, за обща
съгласно приложение 1, за обща
предимно за воден
оценка и записване на
баласт)
оценка и записване на
оценка и записване на модела на
модела на корозия
модела на корозия
корозия
2 Измерванията на тези
3 Съмнителни зони
3 Съмнителни зони
3 Съмнителни зони
конструктивни елементи,
4 Избрани стрингери в
4 Всички стрингери в пояс
4 Избрани стрингери в пояс
подлежащи на щателен
пояс средно газене
средно газене по цялата
средно газене извън зоната
преглед съгласно
извън зоната на товара
дължина
приложение 1, за обща
на товара
оценка и записване на
модела на корозия
3 Съмнителни зони
(1): Най-малко едно сечение трябва да включва баластен резервоар в рамките на 0,5 L от средата на кораба.
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MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 381
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТАНК ПРИ ПОДНОВИТЕЛНИ ПРЕГЛЕДИ НА
НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ РАЗЛИЧНИ ОТ ДВУКОРПУСНИ

1
2
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Възраст на кораба (в години, към датата на предстоящия
подновителен преглед)
Възраст ≤ 5 г.
Възраст над 5г.
Подновителен
Подновителен преглед №2
преглед № 1
и последващи
Всички граници на
1 Всички граници на
баластните танкове.
баластните танкове
Граници на товарните
2 Всички вертикални
танкове, откъм баластните
прегради на товарни
танкове, празните
танкове
пространства, тръбните
тунели, помпените зали
или кофердамите

Минимум две шини с
измервания в средата и
двата края
Ако има такива

Палубни напречни
шини
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Усилване на панел

Греди и скоби на
палубата

Минимум три надлъжни
елемента във всяко второ
междуребрие
В носовата и кърмовата
напречна преграда,
пръстите на скоби и в
центъра на танковете

Две ивици през танка

Обхват на измерванията

Палубен надлъжен
набор

Елемент от
конструкцията
Покритие на палубата

Модел на измерванията

Единични измервания

Вертикална линия от единични измервания
върху обшивката на шина с едно измерване
между всеки усилващ елемент на панела или
минимум три измервания. Две измервания по
лицева плоскост Пет-точков модел за скоби на
греда/преграда
Пет-точков модел при площ над 2m2. Единични
измервания по лицева плоскост

Три измервания в една линия през фланеца и
три измервания по вертикалната шина

Пет-точков модел за всеки панел между
надлъжните елементи и шините

Единични измервания

Три измервания по линията вертикална на
шините и две измервания по фланец (ако има
такива)
Вертикална линия от единични измервания
върху обшивката на шина с едно измерване
между всеки усилващ елемент на панела или
минимум три измервания. Две измервания по
лицева плоскост Пет-точков модел за скоби на
греда/преграда
Пет-точков модел при площ над приблизително
2m2. Единични измервания по лицева плоскост

Минимум три измервания на плоча на ивица

Модел на измерванията

Палубна конструкция

Три шини в
междуребрията, където се
измерва настилката на
дъното, с измервания в
двата края и в средата
Където е монтирано

Най-малко три междуребрия
в танк, включително задно
междуребрие. Измервания
около и под всички звънци
Минимум три надлъжни
елемента където се
измерва настилката на
дъното
В носовата и кърмовата
напречна преграда
палците на скобите и в
центъра на танковете

Обхват на измерванията

товара Конструкция на дъното

Подновителен преглед в зоната на

Модел на измерванията

Пет-точков модел при площ от
около 2 m2, плюс единични
измервания на усилен шпангоут и
лицевата повърхност на траверси

Три измервания по преградна шина и
едно измерване по фланец
Пет-точков модел върху зона на скоба

Три измервания по преградна шина и
едно измерване по фланец

Единично измерване

Всички стрингери с измервания в
двата им края и средата

Минимум три в горната част,
средата и дъното на танка
Измервания в палец на скоба и в
средата на дължината

Покритие между двойка усилващи
елементи на три места –
приблизително четвърт,
половината и три четвърти от
ширината на танка
Обшивка между чифт усилващи
набори, място в средата
Обшивката за всяка промяна на
размерите в центъра на
панела и по фланеца на
производствената сглобка
Минимум три типични усилващи
набора

Обхват на измерванията

За шина, модел от пет точки по
дължината на скобните връзки (две
измервания по шината на всяка скобна
сглобка и едно в центъра ѝ). За фланец,
единични измервания във всеки палец
на скоба и в средата
Пет-точков модел върху зона на
скоба
За шина, пет-точков модел при площ
малко над 1m2.
Три измервания по лицева плоскост
Пет-точков модел върху площ 1 m2 плюс
единични измервания близо до палците
на скоби и върху лицевата плоскост

Пет-точков модел при обшивка
приблизително над 1m2

Единично измерване

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

Модел на измерванията

Напречни и амортисьорни прегради

Всеки трети надлъжен елемент в
същите три междуребрия
Минимум три - в горната част,
средата и дъното на танка в същите
три междуребрия
Три шини с минимум от три точки
върху всяка шина, включително в
местата на съединяване с траверс

Обшивката между всеки трети
чифт от надлъжни елементи във
същите три междуребрия
Всеки надлъжен елемент в
същите три междуребрия

Единично измерване
Обшивката между всеки чифт от
надлъжни елементи в минимум три
междуребрия

Обхват на измерванията

Бордова обшивка и надлъжни прегради
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Стрингерни платформи

Дълбоки шини и
греди

Скоби

Всички останали
стрингери
Стрингери в
гофрирани
вертикални
прегради
Усилващи набори

Елемент от
конструкцията
Таванни и дънни
стрингери, и стрингери
използвани като
стрингерни платформи

Усилени шпангоути и
траверси

Надлъжен набор таванните и дънните
стрингери
Надлъжни елементи всички други
Скоби на надлъжните
елементи

Елемент от
конструкцията
Таванни и дънни
стрингери, и стрингери
използвани като
стрингерни платформи
Всички останали
стрингери

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 383

ДЪРЖАВЕН

Усилване на панел

Напречни шини на
дъното

Греди и скоби на
дъното

Надлъжен набор
на дъното

Елемент от
конструкцията
Дънна обшивка

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ ОБХВАТА НА ИЗМЕРВАНИЯТА
НА ДЕБЕЛИНА В ЗОНИ СЪС ЗНАЧИТЕЛНА КОРОЗИЯ НА
НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ РАЗЛИЧНИ ОТ ДВУКОРПУСНИ ТАКИВА

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 382

С Т Р. 8 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 28

Клас
стома
на

Дата на инспекцията

Подпис

Надуп Изменение/
чване
ремонт

Друго

Обхват

1.1

Документация

Разпределение на танкове и пространства
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Този раздел от програмата за преглед следва да предоставя информация (под формата
на планове или текст) за подреждането на танковете и пространствата, които попадат в
обхвата на прегледа.

2

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

1.2

1.1.2
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 под
налягане в товарната зона, баластните танкове, включително танковете на носа и
кърмата, изисквани от Кодекса.

Предисловие

1

Компания, която ще измерва дебелината

Собственик:

Дата на построяване на кораба:

Идентификация на кораба от ПО:

Призната организация (ПО):

Номер на корпуса:

Корабостроител:

Дължина между перпендикулярите (м):

Товароподемност (метрични тона):

Брутен тонаж:

Пристанище на регистрация:

Държава на флага:

ВЕСТНИК
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Име

Деформ Състоя
ации
ние на
покрити
ето
ТАНК/ТРЮМ №…………

Пукнат Корозия
ини

МMO номер :

Име на кораба:

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 385

ДЪРЖАВЕН

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

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

Основна информация и подробности

ПРОГРАМА ЗА ПРЕГЛЕД

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕРКАТА ОТ СОБСТВЕНИКА

Състояние на конструкцията

ПРИЛОЖЕНИЕ 6А

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 384

БРОЙ 28
С Т Р. 8 9

Списък на оборудването за прегледа

Цялостен преглед

7.1

Определянето на танкове за изпитването на танкове

Идентификация на зоните и участъците за измерване на дебелината

Минимална дебелина на корпусните конструкции
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б.

Определя се от приложената таблица за допустими загуби и
първоначалната дебелина на корпусната конструкция на кораба;
Посочени в следната таблица(и):

Минимална
дебелина
(mm)

Дебелина при
значителна
корозия (mm)

Компания, която ще измерва дебелината

Претърпени повреди, свързани с кораба
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Този раздел от програмата за преглед следва да съдържа, в таблиците по-долу,
подробности за повредите на корпуса най-малко през последните три години по
отношение на товарните и баластните танкове и празните пространства в зоната на
товара. Тези повреди подлежат на преглед.

12

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

11

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

Конструктивна
дебелина (mm)

ВЕСТНИК

а.

В този раздел от програмата за преглед следва да се уточни минималната дебелина
на корпусните конструкции на кораба, които са обект на Кодекса (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 2.5.1.

9

В този раздел от програмата за преглед следва да се определят и изброят танковете,
които следва да бъдат подложени изпитването на танкове за този кораб в
съответствие с 2.6.

8

В този раздел от програмата за преглед следва да се определят и изброят структурите
на корпуса, които следва да бъдат подложени на щателен преглед за кораба в
съответствие с 2.4.2.

Щателен преглед

Палуба
Обшивка
Надлъжен набор
Надлъжни носещи греди
Дъно
Обшивка
Надлъжен набор
Надлъжни носещи греди
Борд
Обшивка
Надлъжен набор
Надлъжни носещи греди
Надлъжна преграда
Обшивка
Надлъжен набор
Надлъжни носещи греди
Вътрешно дъно
Обшивка
Надлъжен набор
Надлъжни носещи греди
Напречни прегради
Обшивка
Усилващи набори
Напречни шпангоути,
флори и стрингери
Обшивка
Фланци
Усилващи набори
Траверси
Фланци
Шини

Зона или
местоположение

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 387

ДЪРЖАВЕН

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 2.4.1.

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

5
Разпоредби и методи за достъп до конструкциите
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.

4
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.

Списък на танкове и пространства с информация за тяхната употреба,
размера на покритията и система за предотвратяване на корозията
Този раздел от програмата за преглед следва да посочва всички промени, свързани с
(и следва да актуализира) информацията за използването на танковете на кораба,
размера на покритията и системата за предотвратяване на корозия, предоставена във
въпросника за планиране на прегледа

3

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 386

С Т Р. 9 0
БРОЙ 28

Местопол
ожение

Ремонт

Дата на
ремонта

Местоположение

Ремонт

Дата на
ремонта

Критични зони на конструкцията и съмнителни зони

Други съществени коментари и информация
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(име и подпис на упълномощения представител на собственика)

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

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

Дата………………..

ВЕСТНИК

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

15

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

14

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

Зони, идентифицирани със значителна корозия при предишни прегледи

Описание на
повредите

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

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

Допълнение 3 – Друга документация

Въпросникът за планиране на прегледа (приложение 6Б), 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

ДОПЪЛНЕНИЯ

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 389

ДЪРЖАВЕН

13

Описание на
повредите

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

Възможна
причина,
ако е
известна

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

Номер
или
зона
на танк
или
простр
анство

Повреди по корпуса, групирани по местоположение за кораба

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 388

БРОЙ 28
С Т Р. 9 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 6Б
Танк/Трюм
№

F.P.
A.P.

Крилни
танкове

Централни
танкове

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

Данни

Конструкция

Носов
Кърмов
Подпалуба
Бордова обшивка
Напречен елемент на
дъното
Надлъжен елемент
Напречен елемент
Подпалуба
Напречен елемент на
дъното
Напречен елемент
C (Товар)/
B (Баласт)

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

Временно
скеле
Салове

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

ДЪРЖАВЕН

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

Име на кораба:
МMO номер :
Държава на флага:
Пристанище на регистрация:
Собственик:
Призната организация (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 резолюцията.

ВЪПРОСНИК ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ПРЕГЛЕДА

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 390

С Т Р. 9 2
ВЕСТНИК

Стълби

БРОЙ 28

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 391

Пряк достъп
Други
средства
(моля
опишете)

Проверки от собственика

Виж резолюция MSC.150(77) относно Препоръка за информационни листове за
безопасност на материалите за товари и корабни горива от Анекс I на
MARPOL

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)
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ВЕСТНИК

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

§

5)

4)

3)

2)

Носов
Други
пространства
Забележка:
Посочете танковете, които се използват за нефт/баласт.
1)
HC = твърдо покритие; SC = меко
покритие;
SH
=
полутвърдо
покритие;
NP = Без защита

Кърмов

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. 393

ДЪРЖАВЕН

Баластни
танкове

Разливен

Като използва формат, подобен на дадения в таблицата по-долу (който е даден като
пример), собственикът следва да предостави подробности за резултатите от
проверките си през последните три години на всички товарни и баластни танкове и
празни пространства в товарната зона, включително крайните танкове.
Танк/Трюм
Защита от
Площ
Състояние
Повреди по История на
№
корозия (1)
на
на
конструкцията
повредите
покрити покритието (4)
на танка
ето (2)
(3)
(5)
Товарни
централни
танкове
Крилни
товарни
танкове

3

История на товарите със съдържание на H2S или нагрят товар за последните
три години, заедно с посочване на информационните листове за безопасност
на материалите (ИЛБ)§, ако има такива, и дали товарът е бил нагрят

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 392

БРОЙ 28
С Т Р. 9 3

Приложение

Процедури за одобрение и освидетелстване

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

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

ръководство за операторите на измерванията на дебелината;

програми за обучение на техници за измерване на дебелината; и

.3

.4

.5

.6

Отмяна на одобрение

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

.3

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

когато инспекторът е открил недостатъци в одобрената работна
система за дебелометрия на компанията; и

когато измерванията са извършени неправилно или резултатите са
докладвани неправилно;

.2

.1

Одобрението може да бъде оттеглено в следните случаи:

5

ВЕСТНИК

3
Освидетелстване
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.

2.3
Освидетелстването зависи от демонстрация 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.

формат на записите на измерванията в съответствие с
препоръчителните процедури за измервания на дебелината (виж
приложение 10).
Одитиране на компанията

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

.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.

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. 395

ДЪРЖАВЕН

.7

описание на компанията, напр. организационна и управленска структура;

.1

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

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

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 394

С Т Р. 9 4
БРОЙ 28

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

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

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

Определяне на отделенията, в които е извършен цялостен преглед.

2.1
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Резултат от прегледа

е проведено работно изпитване при работно налягане

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

Докладът от измерването на дебелината следва да бъде проверен и
подписан от инспектора, наблюдаващ измерванията на борда; и

.3

вдлъбнатини с описание на местоположението и обхвата;

.5

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

деформиране с описание на местоположението и обхвата; и

местоположението
.4

на

пукнатини/счупвания
обхвата;

.3

описание

зони със значителна корозия;

.2

с

корозия с описание на местоположението, типа и обхвата;

Установяване на констатации като:
.1

.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

.2

.1

и

ВЕСТНИК

2.2
Определяне на местата във всеки танк, където е проведен щателен преглед,
заедно с информация за използваните средства за достъп.

Обхват на прегледа

2

Идентификация на танковете, които подлежат на изпитване на танкове.

2.6
Идентифициране на товарните тръбопроводи на палубата, включително
тръбопроводите за миене със суров нефт и баластните тръбопроводи в товарните и
баластни танкове, помпените помещения, тръбните тунели, кофердамите и празните
пространства, където:

2.5

2.4
За зоните в танкове, 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. един усилен шпангоут пръстен/един
палубен напречен елемент, идентификацията трябва да включва местоположението
във всеки баластен и товарен танк чрез позоваване на номера на шпангоута.

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

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 397
2.3
Определяне на местата във всеки танк, където е извършено измерване на
дебелината

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 нефтените танкери, 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
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изтъняване на площите на напречните сечения на фланците
на палубата и дъното; и

подробности за извършените подновявания или подсилвания,
в зависимост от случая (виж 4.2).

.2

.3

Действия, предприети във връзка с констатациите

измерените и оригинални напречни сечения на палубата и
фланците на дъното;

.1

Резултат от оценка на надлъжната якост на носещата греда на
корпуса на нефтени танкери с дължина 130 m и повече и възраст над
10 години. Следва да се включат следните данни, според случая:

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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Приложени доклади и документи:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

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
Офис

Заглавие

Заглавие

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

2

ВЕСТНИК
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Класификационно означение:

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

Дата на
основно
преобразуване:
Вид преобразуване:

Дата на построяване:

Брутен тонаж:
Национален:
ITC (1969):

Национален флаг:

Пристанище на
регистрация:
Товароподемност
(метрични тона):

Администрация/ИН на призната организация МMO
номер :

Име на кораба:

Общи данни

Издаван след приключване на подновителния преглед

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 399

ДЪРЖАВЕН

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

.4

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 398

С Т Р. 9 6
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–

–

–
–

–

Част 5

Част 6

Част 7
Част 8

Част 9

P = Точкова корозия
C = Корозия като цяло

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.

Състояние на покритието съобразно следния стандарт:

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

Ако е определено състояние на покритието, по-ниско от ДОБРО, следва да се въведат
разширени годишни прегледи. Това следва да се отбележи в част 9 от съдържанието
на доклада за оценка на състоянието (изпълнителен обобщен доклад).

3

NP = Без защита

C = Покритие

Забележки

2

Състояние на
покритието 3

Изброяват се всички разделени баластни танкове и комбинирани товаробаластни танкове.

Система за
предпазване на
цистерните от
корозия 2

1

Забележки:

Танк №1

Система за предпазване на танк от корозия

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.

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

2

Модел на
корозия 2

1

Бележки:

Разположение на
Изтъняване[%]
значително корозирали
танкове/зони1 или
зони с дълбока
точкова корозия 3

Препратка към доклада от измерването на дебелината:
Забележки: ( напр.
препратка към
приложени скици)

- Декларация за оценка/проверка на доклада
от прегледа

- Допустими дефекти
- Всички точки на внимание за бъдещи
прегледи, например за съмнителни зони
- Разширен годишен/междинен преглед
поради разрушаване на покритието

- Вижте началната страница
- Къде и как е извършен прегледът
- Обхват (кои танкове)
- Проверени
- Изпробвани за работа
- 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

Резултати от оценката на
надлъжната якост на кораба (за
нефтени танкери с дължина 130
m и повече и възраст над 10
години)
Заключение:

Ремонти:
Условия (препоръки) за
клас/изисквания на държавата
на флага:
Меморандуми:

Система за предпазване на
танковете от корозия:

Общи данни:
Преглед на доклада:
Щателен преглед:
Товарни и баластни
тръбопроводи:
Измервания на
дебелината:

3
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ДЪРЖАВЕН

Част 11 –

Част 10 –

–
–
–
–

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. 400

БРОЙ 28
С Т Р. 9 7

3 1

Zact (cm )

3 2

Zact (cm )

Забележки

Изчислителните листове за Zact се прилагат към настоящия доклад.

Zact означава действителните съпротивителни моменти на носещата греда на
корпуса на кораба, изчислени с помощта на дебелината на конструктивните
елементи, измерени, обновени или подсилени, според случая, по време на
подновителния преглед за свидетелство за безопасност в съответствие с
разпоредбите на параграф 2.2.1.1 от приложение 12.
Zreq означава границата на намаляване на надлъжната якост на огъване на
корабите, изчислена в съответствие с разпоредбите на параграф 2.2.1.1 от
приложение 12.

Горна палуба
Дъно
Горна палуба
Дъно
Горна палуба
Дъно
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2

1

Бележки:

Напречно
сечение 1
Напречно
сечение 2
Напречно
сечение 3

Забележки

Zmc означава границата на намаляване на минималния съпротивителен
момент, изчислена в съответствие с разпоредбите на параграф 2.2.1.2 от
приложение 12.

Zmc (cm3)2

2

Zact (cm3)1

Както е определено в бележка 1 от таблица 2.

Горна
палуба
Дъно
Горна
палуба
Дъно
Горна
палуба
Дъно

1

Бележки:

Напречно
сечение 3

Напречно
сечение 2

Напречно
сечение 1

Таблица 3 - Напречен съпротивителен момент на носещата греда на корпуса

Опишете критериите за приемане на минималния съпротивителен момент на носещата
греда на корпуса за кораби в експлоатация, изисквани от Администрацията.

3
Този раздел се прилага за кораби, построени преди 1 юли 2002 г.:
Съпротивителните моменти на напречните сечения на носещата греда на корпуса на
кораба са изчислени с помощта на дебелината на конструктивните елементи,
измерени, обновени или подсилени, според случая, по време на последния
подновителен преглед за свидетелство за безопасност, проведен след като корабът е
навършил 10 години, в съответствие с разпоредбите на параграф 2.2.1.2 от
приложение 12 и е установено, че отговарят на критериите, изисквани от
Администрацията и че Zact е не по-малко от Zmc (определено в бележка 2 по-долу),
както е посочено в допълнение 2 към приложение 12 и показано в таблицата по-долу.

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 403

ДЪРЖАВЕН

Таблица 2 - Напречен съпротивителен момент на носещата греда на корпуса

Измерено Конструктивно
Изтъняване
2
2
2
cm
cm (%)
cm
Напречно сечение 1 Фланец на палубата
2
2
2
Фланец на дъното
cm
cm
cm (%)
2
2
2
cm
cm (%)
cm
Напречно сечение 2 Фланец на палубата
2
2
2
Фланец на дъното
cm
cm
cm (%)
2
2
2
cm
cm (%)
cm
Напречно сечение 3 Фланец на палубата
2
2
2
Фланец на дъното
cm
cm
cm (%)
2
Този раздел се прилага за кораби, построени на или след 1 юли 2002 г.:
Съпротивителните моменти на напречното сечение на носещата греда на корпуса на
кораба са изчислени с помощта на дебелината на конструктивните елементи,
измерени, обновени или подсилени, според случая, по време на последния
подновителен преглед за свидетелство за безопасност, проведен след като корабът е
навършил 10-годишна възраст в съответствие с разпоредбите на параграф 2.2.1.1 от
приложение 12, и е установено, че са в рамките на границите на изтъняване,
определени от Администрацията, вземайки предвид препоръчителната граница на
изтъняване, приета с резолюция на ММО MSC.108(73): 90% от необходимите
съпротивителни моменти за нови построявания, посочени в унифицираните
изисквания на IACS S7 ( за целите на това изчисление трябва да се използва C=1.0Cn)
или S11, което от двете е по-голямо, както е показано в следната таблица:

Таблица 1 - Напречно сечение на фланеца на носещата греда на корпуса

1
Настоящият раздел се прилага за кораби, независимо от датата на
построяване: Площите на напречните сечения на фланеца на палубата (палубна
обшивка и надлъжни елементи на палубата) и фланеца на дъното (външна обшивка на
дъното и надлъжни елементи на дъното) на носещата греда на корпуса на кораба се
изчисляват с помощта на измерената, обновена или подсилена дебелина, според
случая, по време на подновителния преглед за свидетелството за безопасност на
конструкцията на товарния кораб или свидетелството за безопасност на товарния
кораб (подновителен преглед за свидетелство за безопасност), проведен за последен
път, когато корабът е навършил 10-годишна възраст, и е установено, че изтъняването
на напречното сечение не надвишава 10% от оригиналната зона, както е показано в
следната таблица:

Резултат от оценка на надлъжната якост на носещата греда на корпуса на
нефтени танкери с дължина 130 m и повече и възраст над 10 години
(попълва се само един приложим раздел от раздели 1, 2 и 3 по-долу)
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* Това приложение е препоръчително.

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
Формулярите за докладване TM1-T, TM2-T(i), TM2-T(ii), TM3-T, TM4-T, TM5-T и
TM6-T, посочени в допълнение 2, следва да се използват за записване на
измерванията на дебелината, като се посочи максимално допустимото изтъняване.
Максимално допустимото изтъняване може да бъде посочено в приложен документ

1
Тези процедури следва да се използват за записване на измерванията на
дебелината, както се изисква в приложения 2 и 4.

Общи положения

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНА ЗА
НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ РАЗЛИЧНИ ОТ ДВУКОРПУСНИ*

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 404

БРОЙ 28
С Т Р. 9 9

Цялата обшивка на кила, дъното и трюма в зоната на товара;

Бордовата обшивка на корпуса включително избрани стрингери от
пояс средно газене извън зоната на товара.

Всички стрингери от пояс средно газене в 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
ВЕСТНИК

Изтъняване S
mm
%
Измерено
И
S
Показание
отзад
Изтъняване P
mm
%
Изтъняване S
mm
%

Подпис на оператора………………………….........
Средно
изтънява
не mm
И
S
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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.

4

Показание
отпред
Изтъняване P
mm
%

За нефтени танкери трябва да се записват всички стрингери на покритието на
палубата, за кораби за руда/нефт трябва да се записват само стрингерите на
палубното покритие извън линията на отворите.

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

Измерено
И
S

3

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

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
Констр.
дебел
ина
(mm)

.2

№
или
буква

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

ПОЗИЦИЯ НА
ПЛАНКАТА

.1

ПОЗИЦИЯ НА
СТРИНГЕРА

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

Цялата усилена палубна настилка в зоната на товара.

.1

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

TM1-T

2

1

Бележки към доклада TM1-T:

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 407

С Т Р. 1 0 0
БРОЙ 28

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 406
Добавък 2

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*

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

Макс.доп.
изтън.
(mm)

*Изтрийте според случая
Бележки - вижте следващата страница

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

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 408
TM2-T(i)

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 №………………
ОБШИВКА НА УСИЛЕНА ПАЛУБА И НАЙ-ГОРЕН БОРДОВ
СТРИНГЕР
ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ
ШПАНГОУТ НОМЕР….

ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ
НОМЕР….
№
или
буква

ПОЗИЦИЯ НА
СТРИНГЕРА

Констр.
дебели
на

mm

Макс.
Изтъняване Изтъняване № или
доп. Измерено
P
S
буква Констр
изтън.
дебел
ина

mm

И

S

mm

%

mm

%

mm

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

Подпис на оператора..................

Макс.
Изтъняване Изтъняване
доп. Измерено
P
S
изтън.

mm

И

S

mm

%

mm

%

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ
НОМЕР….
№ Констр.
дебе
или
лина
буква

mm

Макс.
Изтъняване Изтъняване
доп. Измерено
P
S
изтън.

mm

И

S

mm

%

mm

%

Бележки - вижте следващата страница

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
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За нефтени танкери трябва да се записват всички стрингери на покритието на
палубата, за кораби за руда/нефт трябва да се записват само стрингерите на
палубното покритие извън линията на отворите.
2

Едно, две или три сечения в товарната зона, съдържащи конструктивни
елементи (1),
(2) и (3), както е показано на диаграмите на типично напречно сечение
(приложение 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-T(i):

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 409

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

С Т Р. 1 0 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 410
TM2-T(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
ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ
ШПАНГОУТ НОМЕР….

ПЪРВО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ
НОМЕР….
№
или
буква

ПОЗИЦИЯ НА
СТРИНГЕРА

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

Конс
тр.
деб
ели
на

mm

Макс
.доп. Измерено
изтън.

mm

И

S

Изтъняване P

Изтънява- № или
не S
буква

mm

mm

%

ОБЩО ЗА ДЪНОТО

Подпис на оператора..................

%

Конс
тр.
деб
ели
на

mm

Макс.
доп. Измерено
изтън.

mm

И

S

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ШПАНГОУТ
НОМЕР….

Изтънява
не P

Изтънява № или
не S
буква

mm

mm

%

%

Конс
тр.
деб
ели
на

mm

Макс.
доп.
изтън.

mm

Измере
но

И

S

Изтъняване P

Изтъняване S

mm

mm

%

%

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 в 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 измерванията на
дебелината на обшивката на корпуса в напречните сечения:
1

Бележки към доклад TM2-T(ii):

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 411
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БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 412
TM3-T

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….
КОНСТРУКТ
ИВЕН
ЕЛЕМЕНТ

Елем
ент
№

Конс
тр.
деб
ели
на

mm

Макс.
доп. Измерено
изтън.

mm

И

S

ВТОРО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ
ШПАНГОУТ НОМЕР….

Изтъняване P

Изтъняване S

mm

mm

Подпис на оператора..................

%

%

Еле
мент
№

Конс
тр.
деб
ели
на

mm

Макс.
доп. Измерено
изтън.

mm

И

S

ТРЕТО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ПРИ
ШПАНГОУТ НОМЕР….

Изтъняване P

ИзтъняваЕлем
не S
ент №

mm

mm

%

%

Конс
тр.
деб
ели
на

mm

Макс.
доп. Измерено
изтън.

mm

И

S

Изтъняване P

Изтъняване 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

Едно, две или три сечения в зоната на товара, съдържащи конструктивни
елементи от (8) до (20), както е показано на диаграмите на типичните напречни
сечения (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-T:

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 413

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

С Т Р. 1 0 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 414
TM4-T

Доклад за измерването на дебелината на напречните конструктивни елементи
(в товарните нефтени танкове и танковете за воден
баласт по дължината на товарния танк)
Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас.......................... Доклад №………………

ОПИСАНИЕ НА ТАНКА:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:
Конструктивна
КОНСТРУКТИ
дебелина
ЕЛЕМЕНТ
ВЕН
mm
ЕЛЕМЕНТ

Подпис на оператора..................

Макс.доп.
изтън.
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 напречните конструктивни елементи, включващо съответните
конструктивни елементи от (25) до (32), както е показано на диаграмата на
типичните напречни сечения (допълнение 3).
1

Бележки към доклада TM4-T:

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 415

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

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 416
TM5-T

Доклад за дебелината на водо и нефтонепроницаемите напречни вертикални прегради (в товарните
танкове или пространствата на товарните трюмове)
Име на кораба…….……………..................... МMO номер.......................... Идентификационен номер по клас.......................... Доклад №………………

ТАНК/ТРЮМ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:
КОНСТРУКТИВЕН КОМПОНЕНТ(Обшивка,
Усилващ елемент)

Подпис на оператора..................

Конструктивна
дебелина
mm

Макс.доп. изтън.
mm

И

ШПАНГОУТ №:
Изтъняване S

Изтъняване P

Измерено
S

mm

%

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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Тази на доклад трябва да се използва за записване на измерването на
дебелината на водо- и нефтонепроницаемите напречни прегради.
1

Бележки към доклада TM5-T:

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 417

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

С Т Р. 1 0 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

SDC 6/7/Доп.3
Приложение,
стр. 418
TM6-T

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

КОНСТРУКТИВЕН ЕЛЕМЕНТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА:
Описание
Конструкт. Макс.доп.
дебелина
изтън.
mm
mm

Подпис на оператора..................

СКИЦА

Измерено
И

Изтъняване P
S

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

2

3
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Този доклад трябва да се използва за записване на измерването на
дебелината на различни конструктивни елементи, включително конструктивни
елементи (36), (37) и (38), (приложение 3).
1

Бележки към доклада TM6-T:

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 419

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

Допълнение 3

ДОКЛАД ЗА TM3-T

12 .Надлъжни елементи на дъното

5. Обшивка на трюма

17. Обшивка (останала част) на надлъжната
вертикална преграда

20. Вътрешни надлъжни елементи на дъното

18. Надлъжни елементи на надлъжната
вертикална преграда
19. Вътрешна обшивка на дъното

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

38. Люкови капаци

37. Покритие на палубата
между люковете

14. Надлъжни елементи на трюма

2

НГБ - най-горен бордов

ДД - двойно дъно

1

15. Долен стрингер на надлъжната вертикална 32. Лицева страна на напречна шина
преграда
16. Надлъжни елементи на бордовата
33. Д.Д.2 подове
обшивка

27.Напречник на палубата при крилен
танк
28. Вертикална шина на
бордовата обшивка
29. Вертикална шина на надлъжната
вертикална преграда
30. Напречник на дъното при крилен
танк
31. Подпори

26. Напречен елемент на дъното

ДОКЛАД ЗА TM4-T
25. Напречник на палубата при
централен танк

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

ВЕСТНИК

ДОКЛАД ЗА TM6-T
36. Комингси на люкове

7. Плоча на кила

13. Носещи греди на дъното

11. Горен стрингер на надлъжната
вертикална преграда

4. Бордова обшивка
на корпуса

6. Външна обшивка на дъното

9. Носещи греди на палубата

10. Надлъжни елементи на НГБ стрингера

3. НГБ1 стрингер

8. Надлъжни елементи на палубата

2. Стрингер плоча

1. Подсилено покритие на палубата

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 421

ДЪРЖАВЕН

ДОКЛАД ЗА TM2-T(i) и (ii)

Типично напречно сечение на нефтени танкери,
показващо надлъжните и напречните елементи

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНА ЗА НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ
РАЗЛИЧНИ ОТ ДВУКОРПУСНИ

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 420

БРОЙ 28
С Т Р. 1 0 7
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MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 423

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

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

Типично напречно сечение на кораби за превоз на
руда/нефт, показващо надлъжни и
напречни елементи

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 422

С Т Р. 1 0 8
БРОЙ 28
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MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 425

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

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

Очертание на напречното сечение (да се използва за надлъжни и напречни
елементи, когато не са приложими типичните сечения за петролни
танкери или кораби за нефт/руда)

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 424

БРОЙ 28
С Т Р. 1 0 9

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

Препоръките за обхвата и модела на измерванията
на дебелината са посочени в приложение 4.

Дебелината трябва да се отчита в
TM5-T

Дебелината трябва да се отчита в
TM5-T

ВЕСТНИК

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

Щателен
преглед

Дебелината трябва да се докладва
с формуляри TM3-T, и TM4-T,
според случая

Дебелината трябва да се докладва
с формуляри TM3-T и TM4-T,
според случая

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

Изисквания за щателен преглед

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 427

ДЪРЖАВЕН

Кораб за
превоз на
руда/нефт

Нефтен
танкер

Типични напречни сечения, показващи всички надлъжни
елементи, които трябва да бъдат докладвани с
TM2-T(i) & (ii) и TM3-T
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Въведение

Подновителен преглед

Цели

2.1

Аспекти, които трябва да се вземат предвид
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Това приложение е препоръчително.

Детайли на конструкцията

3.2.1

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. За пример трябва да се
разгледа справка 1, която съдържа каталог с типични повреди и предложени методи за
ремонт за различни конструктивни детайли на танкерите.
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. 2 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.
3.2.1.7 Използването на високоякостна стомана е важен фактор. Детайлите,
показващи добър експлоатационен опит, 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 надлъжения 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.

брой, обхват, местоположение и честота на пукнатините; и

.1

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

Методи:

3.2

ВЕСТНИК

*

характеристики на конструкцията като нива на напрежение върху
различни елементи на конструкцията, детайли на конструкцията и
степен на използване на високоякостна стомана;
.2
история по отношение на корозия, напукване, деформиране,
вдлъбнатини и ремонти за конкретния кораб, както и за сходни
плавателни съдове, ако има такива; и
.3
информация по отношение на видовете превозвани товари,
използването на различни танкове за товар/баласт, защита на
танковете и състоянието на покритието, ако има такова.
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 препратки 1 и 2.

.1

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 определяне на танкове и зони за преглед
:

2.3

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.

График

Общи положения

Техническа оценка

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.

3.1

3
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2.2

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 и танкове за измерване на дебелината, щателен преглед и
изпитване на танкове.

Цел и принципи

2

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

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

НАСОКИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА ВЪВ ВРЪЗКА С
ПЛАНИРАНЕТО НА РАЗШИРЕНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА НЕФТЕНИ
ТАНКЕРИ РАЗЛИЧНИ ОТ ДВУКОРПУСНИ ТАКИВА*
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Корозия

състояние на покритието;

процедури за почистване;

предишни повреди от корозия;

времето на използване на баласт в товарните танкове;

схема на риска от корозия (виж препратка 2, таблица 3.1); и

местоположение на отопляеми резервоари.

.2

.3

.4

.5

.6

.7

Места за щателни прегледи и измерване на дебелината
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TSCF, Condition Evaluation and Maintenance of Tanker Structures, 1992.

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

ВЕСТНИК

3.2.3.3 Определянето на танкове и пространства за щателен преглед първоначално
следва да се основава на преценката къде рискът от корозия е най-висок и трябва
винаги да включва баластните танкове. Принципът за подбор следва да бъде такъв, че
обхватът да се увеличава с възрастта или когато информацията е недостатъчна или
ненадеждна.

3.2.3.2 Участъците, които подлежат на измерване на дебелината, обикновено следва
да бъдат определени в пространства, където се счита, че рискът от корозия е найвисок.

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

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

3.2.2.3 Оценката на рисковете от корозия трябва да се основава на информация в
препратка 2, заедно с възрастта на кораба и съответната информация за очакваното
състояние на кораба, извлечена от информацията, събрана за изготвяне на
програмата за преглед.

2

1
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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.

употребата на танкове и пространства;

.1

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.
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усилващ елемент
на плоскостта

*спукване

обшивка на шина

Обшивка на корпуса или
надлъжен елемент на
вертикална преграда

*спукване

*спукване
усилващ елемент
на плоскостта

шина и плоскост, скъсени и частично обновени или
като алтернатива ‐ заварени

изглед A‐A

скобa

скобa

помощна
скоба

ТЕМА: КАТАЛОГ НА ДЕТАЙЛИТЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА

СЪВМЕСТЕН ФОРУМ ЗА КОНСТРУКЦИЯТА НА ТАНКЕРИТЕ

ВЕСТНИК
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Фиг. 2 – Пример за типична повреда и ремонт (възпроизвежда се от
препратка 1)

ФИГУРА
1

ФИГУРА
1

цялата яка, ако спукванията в
шината са малки и се
ремонтират чрез заваряване

ПРЕДЛОЖЕН РЕМОНТ

ФАКТОРИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОВРЕДИТЕ
1. Асиметрична връзка на усилващите елементи на плоскостите, водеща до високи върхови напрежения
в петата на усилващия елемент при уморно натоварване.
2. Недостатъчна зона на свързване на надлъжен елемент към страната на шината.
3. Дефектна заварка около дебелината на планката.
4. Висока локализирана корозия в зони на концентрация на напрежение, като например връзки на
усилващата плоскост, ъгли на прорезите за надлъжен елемент и свързването на шината с корпуса
при прорезите.
5. Високо напрежение на срязване в шината на напречния елемент.
6. Динамични морски товари/движения на кораба.

Бележка* може да се появят едно или повече спуквания

изглед A‐А

спукана
заварка/шина

обшивка на корпуса
или
надлъжна
преграда

ТИПИЧНИ ПОВРЕДИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Връзки на надлъжни елементи към напречни шини
ПРИМЕР № 1 Спуквания на шината и плоскостите при прорезите за връзка с надлъжните усилващи набори
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Общи положения

Оценка на надлъжната якост
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за кораби, построени преди 1 юли 2002 г., действителните
съпротивителни елементи (Zact) на напречното сечение на носещата
греда на корпуса на кораба, изчислени в съответствие с изискванията
на 2.1.2.2, трябва да отговарят на критериите за минимален
съпротивителен момент за кораби в експлоатация, изисквани от
Администрацията , при условие че в никакъв случай Zact не трябва да
бъде по-малък от границата на намаляване на минималния
съпротивителен момент (Zmc), както е посочено в допълнение 2.

ВЕСТНИК
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Изисквания за съпротивителен момент на напречното сечение на
носещата греда на корпуса
2.2.1
Действителният съпротивителен момент на напречното сечение на носещата
греда на корпуса на кораба, изчислен в съответствие с параграф 2.1.2.2, трябва да
отговаря на едно от следните условия, според случая:
.1
за корабите, построени на или след 1 юли 2002 г., действителният
съпротивителен момент (Zact) на напречното сечение на носещата
греда на корпуса на кораба, изчислен в съответствие с изискванията
на параграф 2.1.2.2, не трябва да бъде по-малък от

.2

границите на намаляване, определени от Администрацията, като се
вземе предвид препоръчителната граница на намаляване, приета с
резолюция MSC.108(73) на ММО : 90% от необходимите
съпротивителни моменти за нови построявания, посочени в
унифицираните изисквания на IACS S7 ( за целите на това изчисление
трябва да се използва C=1.0Cn) или S11, което от двете е по-голямо;
или
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2.2

Изчисляване на площите на напречните сечения на фланците на
палубата и дъното по носещата греда на корпуса
2.1.1
Площите на напречните сечения на фланеца на палубата (палубното покритие
и надлъжните елементи на палубата) и фланеца на дъното (външната обшивка на
дъното и надлъжните елементи на дъното) на носещата греда на корпуса на кораба се
изчисляват, като се използва дебелината - измерена, обновена или подсилена, според
случая, по време на подновителния преглед за свидетелство за безопасност.
2.1.2
Ако изтъняването на площта на сечението на палубния или дънния фланец
надхвърля 10% от съответната им оригинална площ (т.е. първоначалната площ на
сечение, когато корабът е бил построен), следва да се предприеме една от следните
мерки:
.1
да се обновят или подсилят палубните или дънните фланци така, че
действителната площ на сечението да не е по-малка от 90% от
оригиналната площ; или
.2
да се изчисли действителния съпротивителен момент (Zact) на
напречното сечение на носещата греда на корпуса на кораба чрез
прилагане на метода за изчисляване, посочен в допълнение 1, като се
използва дебелината - измерена, обновена или подсилена, според
случая, по време на подновителния преглед за свидетелство за
безопасност.

2.1

На петролни танкери с дължина 130 m и повече и на възраст над 10 години,
надлъжната якост на носещата греда на корпуса на кораба се оценява в съответствие
с изискванията на това приложение въз основа на дебелината - измерена, подновена
или подсилена, според случая, по време на прегледа за подновяване на
свидетелството за безопасност на конструкцията на товарен кораб или свидетелството
за безопасност на товарен кораб. Състоянието на носещата греда на корпуса за
оценка на надлъжната якост следва да се определи в съответствие с методите,
посочени в допълнение 3

2

1.1
Тези критерии следва да се използват за оценка на надлъжната якост на
носещата греда на корпуса, както се изисква в 8.1.2.
1.2
За да може оценяваната надлъжна якост на кораба да бъде призната за
валидна, ъгловата заварка между надлъжните вътрешни елементи и обшивките на
корпуса трябва да бъде в добро състояние, за да се запази целостта на надлъжните
вътрешни елементи с обшивките на корпуса.

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

КРИТЕРИИ ЗА НАДЛЪЖНА ЯКОСТ НА КОРПУСНАТА ГРЕДА ЗА НЕФТЕНИ
ТАНКЕРИ РАЗЛИЧНИ ОТ ДВУКОРПУСНИ ТАКИВА
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Добавък 1

Моментът на дъното е свързан с базовата линия.

7
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2
Размерите на всички непрекъснати надлъжни елементи на носещата греда на
корпуса на кораба въз основа на изискването за съпротивителния момент в 1 по-горе
трябва да се поддържат в границите на 0,4L от средата на кораба. Въпреки това в
специални случаи, въз основа на вида на кораба, формата на корпуса и условията на
натоварване, размерите на частите могат постепенно да бъдат намалени до крайната
стойност за част 0,4L, като се има предвид желанието да не се намалява гъвкавостта
на кораба при натоварване.

k = 0,72 за високоякостна стомана с граница на пластичност
355 N/mm2 и повече.

k = 0,78 за високоякостна стомана с граница на пластичност 315
N/mm2 и

3
Горният стандарт обаче може да не се прилага за кораби от необичаен тип или
конструкция, например за кораби с необичайни базови пропорции и/или
разпределения на теглото.

x и y се измерват до точката, даваща най-голямата стойност на yt.

x = разстояние от върха на непрекъснатия якостен елемент до
централната линия на кораба;

y = разстояние от неутралната ос до върха на непрекъснатия якостен
елемент;

за

k = 1,0 за мека стомана с граница на пластичност 235 N/mm2 и
повече

k = фактор на материала, напр.

за

за

водоизместване (m ) при газене d

3

Cb = Коефициент на проектния блок при газене d, съответстващ на
лятната товарна водолиния, въз основа на L и B. Cb не трябва да
бъде по-малък от 0,6.

най-голяма проектна широчина в метри.

=
Дължина на кораба. L е разстоянието в метри по лятната
товарна водолиния от предната страна на носа до задната
страна на оста на руля или центъра на балера на руля, ако няма
ос на руля. L не трябва да бъде по-малко от 96% и не е
необходимо да бъде по-голямо от 97% от крайната дължина на
лятната товарна водолиния. При кораби с необичайна кърма и
носова част дължината L може да бъде специално разгледана.

B =

L

ВЕСТНИК

9
За надлъжните носещи греди между множество люкове се използват
специални изчисления.

където:

8
Непрекъснатите шахти и надлъжните комингси на люковете следва да бъдат
включени в площта на надлъжно сечение, при условие че ефективно се поддържат от
надлъжни вертикални прегради или дълбоки носещи греди. След това моментът на
палубата се изчислява, като инерционният момент се раздели на следното
разстояние, при условие че то е по-голямо от разстоянието до палубна линия по борда

Моментът на палубата е свързан с формованата палубна линия по борда.

6

3

Zmc = cL B(Cb + 0.7)k (cm ) където:

2

1
Границата на намаляване на минималния съпротивителен момент (Zmc) на
нефтени танкери в експлоатация се определя по следната формула:

ГРАНИЦА НА НАМАЛЯВАНЕ НА МИНИМАЛНАТА НАДЛЪЖНА ЯКОСТ НА
КОРАБИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Допълнение 2

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 437

ДЪРЖАВЕН

5
Защрихованата зона се получава чрез начертаване на две допирателни линии
с ъгъл на отваряне 30°.

4
Сбор без изваждане на по-малки широчини на отвори в едно напречно
сечение в зоната на дъното или палубата от 0,06(B -Σb) (където B = широчина на
кораба, Σb = обща широчина на големите отвори) може да се счита за еквивалентен на
горепосоченото намаление на съпротивителния момент.

3
По-малките отвори (люкове, отвори за осветление, единични шевове по
спойките и т.н.) не е необходимо да бъдат изваждани, при условие че сборът от
техните широчини или широчините на защрихованата площ в едно напречно сечение
не намалява съпротивителния момент на палубата или дъното с повече от 3% и при
условие че височината на отворите за осветление, дренажните отвори и единичните
шевове по надлъжните елементи или надлъжните носещи греди не надвишава 25% от
дълбочината на преградата, при спойки с максимален размер 75 mm.

2
Големите отвори, т.е. отвори с дължина над 2,5 m или широчина над 1,2 m, и
спойки, когато се прилага дъгово заваряване, винаги се изваждат от площите на
сеченията, използвани при изчисляването на съпротивителния момент.

1
При изчисляване на напречния съпротивителен момент на носещата греда на
корпуса на кораба следва да се вземе предвид площта на сечението на всички
елементи с непрекъсната надлъжна якост.

КРИТЕРИИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА
СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ НА СРЕДНАТА
ЧАСТ НА НОСЕЩАТА ГРЕДА НА КОРПУСА

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 436

БРОЙ 28
С Т Р. 1 1 5

Обхват на оценката на надлъжната якост

Допълнителни измервания, когато надлъжната якост е недостатъчна
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подравняването и подреждането, включително завършването на
планките, трябва да бъде в съответствие със стандарт, признат от
Администрацията;
планките са непрекъснати по цялата дължина 0,5L от средата на
кораба; и
при челното заваряване и в зависимост от широчината на планката, се
използват непрекъснати ъглови заварки и прорезни заварки.
Прилаганите процедури за заваряване следва да бъдат приемливи за
Администрацията.

.3

.4
.5
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4.4
Съществуващата конструкция в близост до зони на подмяна, заедно с
монтираните планки и т.н. трябва да може да издържа на приложените натоварвания,
като се вземат предвид устойчивостта на деформиране и състоянието на заварките
между надлъжните елементи и обшивката на корпуса.

намаляването на дебелината на покритието на палубата или дъното,
която ще бъде подсилена, не трябва да попада в диапазона на
значителна корозия (75% от допустимото намаляване, свързано с
покритието на палубата);

.2

ВЕСТНИК

3.1
Когато се установи, че едно или повече напречни сечения са недостатъчни по
отношение на изискванията за надлъжна якост, посочени в настоящото приложение,
броят на напречните сечения за измерване на дебелината следва да се увеличи така,
че да бъде взета проба от всеки танк в рамките на зоната на 0,5L от средата на
кораба.

3

2.6
Дебелината на всеки компонент се определя чрез усредняване на всички
измервания, направени по отношение на напречното сечение на всеки компонент.

2.5
При надлъжни елементи, различни от посочените в 2.4, които трябва да се
измерват във всяко напречно сечение в съответствие с изискванията на приложение 2,
всеки надлъжен елемент и носеща греда трябва да се измерват по шината и лицевата
плоча, като всяка плоча трябва да се измерва поне в една точка към всеки стрингер.

2.4
В рамките на 0,1D (където D е проектната височина на борда на кораба) от
палубата и дъното на всяко напречно сечение, което се измерва в съответствие с
изискванията на приложение 2, всеки надлъжен елемент и носеща греда следва да се
измерват по шината и лицевата плоча, а всяка плоча следва да се измерва в една
точка между надлъжните елементи.

да възстановява и/или увеличава надлъжната якост;

.1

ДЪРЖАВЕН

2.3
Измерват се най-малко две точки на всяка плоча от палубата и/или от
външната обшивка на дъното, които трябва да бъдат измерени в рамките на товарната
зона, в съответствие с изискванията на приложение 2.

.1
се очаква да се случи; или
.2
такива са открити при измерванията на палубната и дънната обшивка,
посочени в 2.3. Напречните сечения трябва да не включват зони, които са били обновени
или подсилени.

4.3
Алтернативните методи за ремонт, включващи монтиране на планки или
модификация на конструктивни елементи, следва да бъдат обект на специално
внимание. При обмисляне монтирането на планки то трябва да отговаря на следните
условия:

2.2
Минималният брой напречни сечения, от които трябва да се вземат проби,
следва да бъде в съответствие с приложение 2. Напречните сечения трябва да са
разположени на места, където най-голямо намаляване на дебелината:

4.1
Степента на обновяване или подсилване, извършени в съответствие с
настоящото приложение, следва да бъде в съответствие с точка 4.2.

Ефективни методи за ремонт

4.2
Минималната непрекъсната дължина на обновен или подсилен конструктивен
елемент следва да бъде не по-малка от два пъти разстоянието между съответните
основни елементи. Освен това намаляването на дебелината на челното съединение
на всеки съединяващ елемент, намиращ се отпред и отзад на заменения елемент
(плочи, усилващи набори, греди, шини и фланци и т.н.) не трябва да попада в
диапазона на значителна корозия (75% от допустимото изтъняване, за всеки отделен
елемент). Когато разликите в дебелината на челното съединение надвишават 15% от
по-малката дебелина, следва да се предвиди преходник.

Метод на вземане на проби за измерване на дебелината

4

3.2
Допълнителни измервания на дебелината следва да се извършват и на едно
напречно сечение пред и едно след всяка ремонтирана зона, доколкото е необходимо,
за да се гарантира, че зоните, граничещи с ремонтирания участък, също отговарят на
изискванията на Кодекса.

Трябва да се вземат проби от пространствата в танковете, които са частично в, но се
простират и отвъд 0,5L зоната.

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 439

2.1
Съгласно изискванията на раздел 2.5 напречните сечения следва да бъдат
избрани така, че да могат да се извършат измервания на дебелината за възможно найголям брой различни танкове в корозивна среда, например баластни танкове, които
имат обща равнинна граница с товарни танкове, оборудвани с нагревателни намотки,
други баластни танкове, товарни танкове, които е разрешено да се пълнят с морска
вода, и други товарни танкове. Където са налични, следва да се изберат баластни
танкове, които имат обща равнинна граница с товарни танкове, оборудвани с
нагревателни намотки, и товарни танкове, които е разрешено да се пълнят с морска
вода.

2

Надлъжната якост следва да се оценява в границите на 0,4L от средата на кораба, по
цялото протежение на дължината на носещата греда на корпуса, която по която са
разположени танкове, и в рамките на 0,5L от средата на кораба за съседни танкове,
които могат да достигат над 0,4L от средата, като танкове означава баластни и
товарни танкове.

1

Допълнение 3

МЕТОД НА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА ЗА ОЦЕНКА
НА НАДЪЛЖНАТА ЯКОСТ И МЕТОДИТЕ ЗА РЕМОНТ

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 438

С Т Р. 1 1 6
БРОЙ 28

Общи положения

Среща за прегледа

корозия на заварките.

.4

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

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.

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.

счупвания

структурни
дефекти
като
изкривявания,
деформирани конструкции;
отделена и/или куха конструкция; и

.2

.3

прекомерна и/или обширна корозия или каквито и да е
ямки/бразди;

.1

редовно докладване на измерванията на дебелината към участващия
инспектор; и
незабавно уведомяване на инспектора в случай на констатации като:

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

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 441

ДЪРЖАВЕН

.2

.1

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

2.1
Преди 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 13

ПРОЦЕДУРНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕБЕЛОМЕТРИЯ

MSC 101/24/Доб.2
Приложение 6, стр. 440

БРОЙ 28
С Т Р. 1 1 7

С Т Р.

118

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
МЕМОРАНДУМ

за разбирателство между Министерството на
младежта и спорта на Република България и
Агенцията за младежта и спорта на Република Северна Македония за сътрудничество в
областта на младежта и спорта
(Одобрен с Решение № 157 от 18 март 2022 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването – 22 март 2022 г.)
Министерството на младежта и спорта на
Република България и Агенцията за младежта
и спорта на Република Северна Македония,
наричани за краткост по-долу „Страните“,
Желаейки да задълбочат съществуващите
при ятелск и отношени я и сът рудничество
между Страните,
Вярвайки, че сътрудничеството в областта
на младежта и спорта ще допринесе допълнително за насърчаването и укрепването на връзките между държавите и техните граждани;
В съответствие с приоритетите, заложени в
Берлинския процес, и в съответствие с чл. 8,
ал. 1 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република
България и Република Македония, подписан
в Скопие на 1 август 2017 г.,
се договориха за следното:
Член 1
Цели на сътрудничество
Целта на този Меморандум е по-нататъшно
укрепване на близките отношения между двете
държави чрез насърчаване на сътрудничеството между Страните в развитието на младежта и спорта на принципа на реципрочност,
взаимно разбирателство и полза.
Член 2
Сътрудничество в областта на младежта
Сътрудничеството по този Меморандум в
областта на младежта включва:
2.1. Обмен на информация, публикации и
изследвания между публичните институции
и неправителствени организации, работещи
в сферата на младежта, и насърчаване на
тяхното сътрудничество.
2.2. Организиране на програми за младежки обмен и насърчаване на доброволчески
проекти.
2.3. Организиране на посещения от съответните държавни органи и експерти, работещи
в областта на младежта, с цел сътрудничество по въпросите на младежката политика и
младежката работа.
2.4. Размяна на покани и насърчаване на
участието в младежки конференции, форуми,
семинари, обучения и фестивали, организирани в двете държави.
2.5. Насърчаване и поддържане на дейностите на институциите и организациите от
двете държави, работещи в областта на мла-
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дежта, за представяне на общи проекти пред
международни институции.
2.6. Всяка друга дейност на младежко
сътрудничество, договорена между Страните в
съответствие със законите и правната уредба
на всяка държава.
Член 3
Сътрудничество в областта на спорта
Сътрудничеството по този Меморандум в
областта на спорта включва:
3.1. Размяна на посещения на високопоставени служители и експерти, работещи в
областта на спорта.
3.2. Обмен на опи т и сът рудни чест во
между треньори, експерти, специалисти и
изследователи в областта на спорта за високи постижения, спорта за всички, спортната
наука, спортната медицина, спортното право,
почтеността в спорта и борбата с допинга в
спорта.
3.3. Насърчаване на сътрудничеството между спортните организации на двете страни за
улесняване на организирането на съвместни
семинари, конференции и изследвания.
3.4. Обмен на информация, публикации,
данни и учебни материали в областта на
спорта, физическото възпитание и физическата активност.
3.5. Сътрудничество, целящо подобряване
на спортните постижения на двете страни,
включително тренировъчни лагери, приятелски мачове и взаимни обучения.
3.6. Сътрудничество в борбата срещу допинга в спорта.
3.7. Насърчаване и развитие на традиционни спортове и игри на реципрочен принцип.
3.8. Популяризиране и улесняване на отношенията между федерации, клубове и всички
заинтересовани лица чрез организиране на
спортни събития.
3.9. Насърчаване на различни форми на
сътрудничество в областта на спорта, в това
число съвместно участие в програми и проекти
за спорта, договорени от Страните.
3.10. Оказване на взаимна подкрепа и
сътрудничество между Страните в рамките
на различни международни организации и
форуми (в това число Берлинския процес,
ЮНЕСКО, Съвета на Европа и други) по
въпроси, свързани със спорта.
Член 4
Работна група и годишна работна програма
Страните се съгласяват да сформират работна група от свои представители, чиято основна
цел е да разработи годишна работна програма
с конкретни дейности и инициативи, която да
се изпълнява в рамките на съответната година.
Работната група се състои от най-малко един
висш ръководител и най-малко един експерт,
представляващи съответната Страна. Тя ще
има координираща и контролираща роля. Ще
заседава най-малко веднъж годишно във всяка
от държавите на реципрочна база.
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Член 5
Финансиране
Страните се съгласяват, че финансовите
условия на провеж даните инициативи по
настоящия Меморандум за разбирателство
се изпълняват в съответствие с нормативната уредба на двете страни и в рамките на
наличните бюджет и ресурси. Финансовите
условия се договарят взаимно между Страните
за всеки конкретен случай.
Член 6
Влизане в сила, продължителност, изменения
и прекратяване
6.1. Настоящият Меморандум за разбирателство влиза в сила от датата на подписването му и е валиден за срок от 5 години.
Срокът на действие на този Меморандум за
разбирателство се удължава автоматично за
още 5 години.
6.2. Този Меморандум за разбирателство
може да бъде изменен по взаимно писмено
съгласие на Страните по всяко време. Измененията влизат в сила от датата на подписване
на протокола за изменение.
6.3. Всяка Страна може да прекрати този
Меморандум за разбирателство по всяко време,
като предостави на другата страна писмено
уведомление за това по дипломатически път.
В такъв случай този Меморандум за разби-
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рателство ще бъде прекратен 6 месеца след
датата на получаване на уведомлението.
6.4. Прекратяването на този Меморандум
за разбирателство няма да повлияе на изпълнението на текущите дейности или проекти,
освен ако двете Страни не решат друго в
писмен вид.
Член 7
Уреждане на спорове
Всеки спор или несъответствие, произтичащо от тълкуването или прилагането на
този Меморандум за разбирателство, следва
да бъде уреден по взаимно съгласие чрез консултации и/или преговори по дипломатически
път между Страните.
Настоящият Меморандум е подписан в
София на 22.03.2022 г. в два оригинални екземпляра, всеки един на официалните езици
на Договарящите се Страни – български език
съгласно Конституцията на Република България и македонски език съгласно Конституцията на Република Северна Македония, като
и двата текста имат еднаква сила.
За Министерството
на младежта и спорта
на Република България:
Радостин Василев,
министър
2128

За Агенцията за
младежта и спорта
на Република
Северна Македония:
Наумче Мойсовски,
директор
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Министър:
Б. Сандов

ЗАПОВЕД № РД-243
от 22 март 2022 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 23,
ал. 1 от Закона за защитените територии (ЗЗТ)
и предложение на „Асоциация на парковете в
България“ с вх. № 15-00-25 от 17.05.2021 г. на
Министерството на околната среда и водите
(МОСВ) с цел опазване на характерни скални
образувания – забележителен обект на неживата
природа:
1. Обявявам защитена територия – Природна
забележителност „Черните скали“, в землището
на с. Орешник, община Тополовград, област
Хасково, с обща площ 68,250 дка.
2. Природна забележителност „Черните скали“
включва поземлени имоти с идентификатори
53802.29.367 и 53802.29.368 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за
землището на с. Орешник, община Тополовград,
област Хасково, одобрени със Заповед № РД-18662 от 9.03.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
(АГКК), с обща площ 68,250 дка.
3. Режими на дейности в границата на природната забележителност:
3.1. Забранява се:
3.1.1. промяна в предназначението и начина
на трайно ползване на земята;
3.1.2. строителство, включително и прокарване
на нови пътища;
3.1.3. поставяне на преместваеми обекти, с
изключение на случаите по т. 3.2;
3.1.4. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.1.5. нарушаване целостта на скалните образувания и всякакви други дейности, които могат
да нарушат тяхното естествено състояние или да
намалят естетическата им стойност.
3.2. Допуска се:
3.2.1. поставяне на преместваеми обекти, които са за нуждите на управление на защитената
територия;
3.2.2. поставяне на архитектурни елементи,
които са за нуждите на управление на защитената територия.
4. След влизане в сила на настоящата заповед
РИОСВ – Хасково, да предприеме необходимите
действия по отразяване на защитената територия
в КККР на землището на с. Орешник, община
Тополовград, област Хасково.
5. Природната забележителност да се впише
в Държавния регистър на защитените територии
при МОСВ.
Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

2174

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-28
от 29 март 2022 г.
Със Заповед № РД-02-15-140 от 27.10.2014 г.
на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството е одобрен подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ на територията на Република
България – за част от общата дължина на газопровода на територията на област Кърджали,
общини Кирково, Джебел, Момчилград и Кърджали, с изключение на следните участъци: от
км 9+676.31 до км 9+947.48 в община Кирково, от
км 16+302.22 до км 17+891.33 в община Кирково,
от км 18+557.11 до км 19+051.31 в община Кирково, от км 42+492.59 до км 43+710.69 в община
Кърджали. Във връзка с осигуряване на нормативно изискващите се отстояния от газопровода
до републикански път I-5 се налага изменение
на действащия ПУП – ПП за обекта.
Предвид гореизложеното и на основание
чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2,
чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“ и ал. 4, чл. 128, ал. 1,
2, 5, 6, ал. 13, т. 2, буква „б“ и чл. 110, ал. 1, т. 5
от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
заявление с вх. № АУ14-6/30.12.2021 г., допълнено
с писма вх. № АУ14-6(1)/26.01.2022 г. и № АУ1010(11)/7.03.2022 г. от „Ай Си Джи Би“ – АД; Заповед
№ РД-02-15-99 от 4.10.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на проект за изменение на
ПУП – ПП, разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ и
влязла в сила на 29.10.2021 г.; съобщаване на проекта
на ПУП – ПП в бр. 99 от 26.11.2021 г. на „Държавен вестник“; писма изх. № 26-00-803/29.12.2021 г.
и № 26-00-796/1.12.2021 г. от Община Кирково;
писмо изх. № ОВОС-34/2.03.2022 г. от Министерството на околната среда и водите; становище изх.
№ 33-НН-1396/18.11.2021 г. на Министерството на
културата; писмо № 66-4384/19.11.2021 г. от Министерството на земеделието, храните и горите;
писмо изх. № 21-изх-8219-01/3.11.2021 г. от „Южноцентрално държавно предприятие“; становище
рег. № 1983пс-40, екз. № 2/9.11.2021 г. на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“; писмо рег. № 11-00-378/16.11.2021 г. на
Министерството на отбраната; писмо рег. № 5785009465, екз. № 2/22.11.2021 г. от Министерството на
вътрешните работи (МВР), дирекция „Управление
на собствеността и социални дейности“; писмо
рег. № 328200-20621, екз. № 2/4.11.2021 г. от Главна дирекция „Гранична полиция“, МВР; писмо
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изх. № Е-26-А-434/5.11.2021 г. от Министерството
на енергетиката; писмо изх. № 307/8.11.2021 г. от
„Геозащита“ – ЕООД – клон Перник; Здравно заключение № РД-259-136/22.11.2021 г. за съгласуване
на проект за общ/подробен устройствен план на
директора на Регионална здравна инспекция – Кърджали; писмо изх. № 26-1317-3/15.11.2021 г. от „Национална електрическа компания“ – ЕАД; писмо
изх. № ЦУ-ЕСО-8588♯1/23.11.2021 г. от „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД; писмо изх.
№ 51944/11.11.2021 г. от „Електроразпределение
Юг“ – ЕАД, Клиентски енергоцентър Златоград;
писмо изх. № БТГ-24-00-2604(1)/4.11.2021 г. от
„Булгартрансгаз“ – ЕА Д; писмо изх. № ЖИ46344/15.11.2021 г. от ДП „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“; писмо изх. № 5300-13663/21.12.2021 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“; писмо изх. № ПУ-07-66(1)/10.11.2021 г.
от Басейнова дирекция „Източнобеломорски
район“; писмо изх. № АД-1314/2.11.2021 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД, клон Хасково; писмо
изх. № 26-00-574/17.11.2021 г. от „Водоснабдяване и
канализация“ – ООД, Кърджали; съгласувателно
писмо с рег. № ДАЕУ-18266/5.11.2021 г. от Държавна
агенция „Електронно управление“; съгласувателно
становище рег. индекс 95-Г-98/19.11.2021 г. от „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД,
офис Стара Загора; писмо изх. № 4000/18.11.2021 г.
от „А1 България“ – ЕАД, София; писмо изх. № TI
49530/4.11.2021 г. от „Цетин България“ – ЕАД;
писмо рег. № 24-00-351/8.11.2021 г. от „Булгартел“ – АД; писмо изх. № 05-19(3)/31.01.2022 г.
от Агенцията по геодезия, картография и кадастър; протоколи № УТАТУ-01-02-02/31.01.2022 г.
и УТАТУ-01-02-04/24.03.2022 г. от заседания на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика; решения на
Министерския съвет № 615 от 14.07.2009 г. и № 452
от 7.06.2012 г., с които междусистемна газова връзка
Гърция – България на територията на Република
България е обявена за обект с национално значение
и за национален обект, и Заповед № РД-02-15-16
от 25.02.2022 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за предоставяне
изпълнението на функции по ЗУТ одобрявам
проект за изменение на подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Междусистемна
газова връзка Гърция – България“ от км 21+213.01
до км 21+471.59 (нов 21+479.19), на територията
на с. Брегово и с. Кърчовско, община Кирково,
област Кърджали, съгласно приетите и одобрени
текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 129, ал. 4 и 5 от ЗУТ заповедта да се изпрати за обнародване в „Държавен
вестник“ и да се публикува на интернет страницата
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалния кодекс настоящата заповед подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Административния съд – Кърджали, чрез Министерството на регионалното развитие и благо
устройството в 14-дневен срок от обнародването є.

2217

За министър:
Ст. Аспарухов
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-10
от 14 март 2022 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-1519-6.01.2022 г.,
вх. № 09-1526-6.01.2022 г., вх. № 09-1532-6.01.2022 г.,
вх. № 09-1540-6.01.2022 г., вх. № 09-1543-6.01.2022 г.
и вх. № 09-1544-6.01.2022 г. от СГКК – Монтана,
и приложените към тях документи и материали,
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5
от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри, и за отстраняване на
явна фактическа грешка одобрявам изменението
в кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) на:
I. С. Благово, EKATTE 04251, община Монтана,
одобрени със Заповед № РД-18-493 от 16.02.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 04251.28.106:
площ: 1052 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 04251.21.2: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 2266 кв. м,
площ след промяната: 2253 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.21.66:
нива, собственост на Натан – Тайг, площ преди
промяната: 2120 кв. м, площ след промяната:
2052 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.21.67:
нива, собственост на Сашо Тончев Петров, площ
преди промяната: 2939 кв. м, площ след промяната: 2870 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.21.73:
нива, собственост на Иван Младенов Дизов,
Ирина Иванова Маринова и Борка Алексиева
Христова, площ преди промяната: 2611 кв. м,
площ след промяната: 2398 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.21.81:
нива, собственост на Владимир Славейков Пет
ков, площ преди промяната: 7266 кв. м, площ
след промяната: 6575 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.21.82:
нива, собственост на Харалампи Алексов Георгиев, площ преди промяната: 900 кв. м, площ след
промяната: 616 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.22.20:
пасище, собственост на Николай Цецков Георгиев, площ преди промяната: 2225 кв. м, площ
след промяната: 2220 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.28.16: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 7944 кв. м,
площ след промяната: 7006 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.29.32:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
18 355 кв. м, площ след промяната: 17 791 кв. м;

С Т Р.

122

ДЪРЖАВЕН

поземлен имот с идентификатор 04251.34.64:
нива, собственост на Борислав Евгениев Борисов,
площ преди промяната: 1480 кв. м, площ след
промяната: 1369 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.45.1:
нива, собственост на Иван Тодоров Симеонов,
площ преди промяната: 1132 кв. м, площ след
промяната: 931 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.45.12:
пасище, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 2418 кв. м, площ след промяната: 2210 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.45.13:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Монтана, площ преди
промяната: 1475 кв. м, площ след промяната:
1461 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.49.26:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Монтана, площ преди
промяната: 2411 кв. м, площ след промяната:
2395 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.55.100:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Монтана, площ преди
промяната: 4543 кв. м, площ след промяната:
4524 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.56.1:
пасище, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 400 кв. м, площ след промяната: 358 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.57.67:
пасище, собственост на Апостол Апостолов Марков, площ преди промяната: 548 кв. м, площ след
промяната: 523 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.75.8:
нива, собственост на Богдана Костадинова Георгиева, площ преди промяната: 707 кв. м, площ
след промяната: 637 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.75.10:
нива, собственост на Богдана Костадинова Георгиева, площ преди промяната: 3000 кв. м, площ
след промяната: 2840 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.75.18: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната:
108 кв. м, площ след промяната: 36 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.75.21:
нива, собственост на Крум Тодоров Илиев, площ
преди промяната: 475 кв. м, площ след промяната: 413 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.79.10:
за стопански двор, собственост на Държавен
поземлен фонд – МЗГ, площ преди промяната:
8556 кв. м, площ след промяната: 8518 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.106.31:
широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ,
площ преди промяната: 10 985 кв. м, площ след
промяната: 10 612 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.106.45:
широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ,
площ преди промяната: 2940 кв. м, площ след
промяната: 2858 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.107.9:
широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ,
площ преди промяната: 8946 кв. м, площ след
промяната: 8572 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 04251.108.1:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Монтана, площ преди
промяната: 2567 кв. м, площ след промяната:
2533 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.108.2:
широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ,
площ преди промяната: 8252 кв. м, площ след
промяната: 8157 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.108.33:
широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ,
площ преди промяната: 3196 кв. м, площ след
промяната: 3107 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.108.48:
широколистна гора, собственост на Валери Иванов
Видов, площ преди промяната: 8200 кв. м, площ
след промяната: 7929 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.108.49:
широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ,
площ преди промяната: 8026 кв. м, площ след
промяната: 7453 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04251.109.78:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 21 840 кв. м,
площ след промяната: 21 614 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 04251.21.76:
площ: 3533 кв. м, нива, собственост на Езекия
Василев Езекиев.
II. С. Долно Белотинци, EKATTE 03736, община Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-83
от 12.01.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 03736.800.878:
площ: 147 кв. м, нива, собственост на Софиян
Вълов Панов и Валери Иванов Видов;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.879:
площ: 295 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.880:
площ: 1706 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.881:
площ: 143 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 03736.800.2:
нива, собственост на Ноно Младенов Данов,
площ преди промяната: 716 кв. м, площ след
промяната: 663 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.74:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 53 кв. м, площ след промяната: 39 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.77:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 30 кв. м, площ след промяната: 23 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.78:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Монтана, площ преди
промяната: 1061 кв. м, площ след промяната:
1027 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 03736.800.79:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на държавата, площ преди промяната: 1500 кв. м, площ след промяната: 1446 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.80:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Община Монтана, площ преди промяната:
6990 кв. м, площ след промяната: 6552 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.81:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Монтана, площ преди
промяната: 253 кв. м, площ след промяната:
49 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.83:
за друг вид застрояване, неустановен собственик,
площ преди промяната: 1137 кв. м, площ след
промяната: 1835 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.101:
пасище, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 14 344 кв. м, площ след промяната: 7140 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.102:
пасище, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 528 кв. м, площ след промяната: 211 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.109:
нива, собственост на Ефрем Цветанов Михайлов,
площ преди промяната: 3013 кв. м, площ след
промяната: 376 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.110:
нива, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 1261 кв. м, площ след промяната: 372 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.168:
пасище, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 1438 кв. м, площ след промяната: 1361 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.198:
пасище, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 58 358 кв. м, площ след промяната: 58 207 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.199:
пасище, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 1556 кв. м, площ след промяната: 1436 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.202:
пасище, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 1510 кв. м, площ след промяната: 1499 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.203:
пасище, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 16 063 кв. м, площ след промяната: 16 054 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.217:
пасище, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 554 кв. м, площ след промяната: 417 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.366:
нива, собственост на Софиян Вълов Панов и
Валери Иванов Видов, площ преди промяната:
4488 кв. м, площ след промяната: 2830 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.411:
друг вид земеделска земя, собственост на Камен
Генчов Каменов, площ преди промяната: 703 кв. м,
площ след промяната: 396 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 03736.800.440:
пасище, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 562 кв. м, площ след промяната: 145 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.537:
пасище, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 2170 кв. м, площ след промяната: 2017 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.561:
пасище, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 11 304 кв. м, площ след промяната: 11 072 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.619:
пасище, собственост на Георги Тодоров Апостолов,
площ преди промяната: 2900 кв. м, площ след
промяната: 2871 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.640:
пасище, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 58 089 кв. м, площ след промяната: 58 052 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.649:
пасище, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 3084 кв. м, площ след промяната: 3060 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.703:
пасище, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 1656 кв. м, площ след промяната: 261 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.710:
пасище, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 3054 кв. м, площ след промяната: 2801 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.712:
пасище, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 8704 кв. м, площ след промяната: 8683 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.734:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Община Монтана, площ преди промяната:
13 668 кв. м, площ след промяната: 13 368 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.743:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Монтана, площ преди промяната: 447 кв. м, площ
след промяната: 446 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.744:
друг вид земеделска земя, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 2792 кв. м,
площ след промяната: 2782 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.746:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Монтана, площ преди
промяната: 747 кв. м, площ след промяната:
714 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.849:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Монтана, площ преди
промяната: 496 кв. м, площ след промяната:
491 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.850:
друг вид земеделска земя, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 3446 кв. м,
площ след промяната: 3277 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.857:
пасище, собственост на „Органик БГ“ – ЕООД,
площ преди промяната: 1469 кв. м, площ след
промяната: 1390 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 03736.800.858:
за друг вид производствен, складов обект, собственост на „Органик БГ“ – ЕООД, площ преди
промяната: 790 кв. м, площ след промяната:
636 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.859:
пасище, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 2372 кв. м, площ след промяната: 2364 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.870:
за местен път, собственост на Община Монтана,
площ преди промяната: 1706 кв. м, площ след
промяната: 875 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.800.873:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Монтана, площ преди
промяната: 844 кв. м, площ след промяната:
659 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.915.229:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Монтана, площ преди
промяната: 6645 кв. м, площ след промяната:
6604 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.915.230:
за местен път, собственост на Община Монтана,
площ преди промяната: 9806 кв. м, площ след
промяната: 9707 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.925.429:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Монтана, площ преди промяната: 14 089 кв. м,
площ след промяната: 13 741 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.951.5:
нискостъблена гора, собственост на МЗГ – ДЛ,
площ преди промяната: 22 765 кв. м, площ след
промяната: 22 738 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.954.2:
иглолистна гора, собственост на Ивана Георгиева Петрова, площ преди промяната: 6000 кв. м,
площ след промяната: 5672 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.954.3:
иглолистна гора, собственост на Евгени Александров Колов, площ преди промяната: 2700 кв. м,
площ след промяната: 2682 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.954.5:
иглолистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ
преди промяната: 6889 кв. м, площ след промяната: 6694 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03736.954.6:
иглолистна гора, собственост на Симеон Колов
Симеонов, площ преди промяната: 2690 кв. м,
площ след промяната: 2659 кв. м.
III. С. Студено буче, EKATTE 70113, община
Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-303
от 1.02.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 70113.18.37:
площ: 232 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70113.18.38:
площ: 2775 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70113.37.38:
площ: 1846 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
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поземлен имот с идентификатор 70113.14.16:
дере, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 14 685 кв. м, площ след промяната: 14 668 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70113.14.20:
дере, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 1001 кв. м, площ след промяната: 776 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70113.17.6:
пасище, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 288 184 кв. м, площ след промяната: 288 070 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70113.18.6:
нива, собственост на Павлина Митова Кръстева,
площ преди промяната: 934 кв. м, площ след
промяната: 847 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70113.18.29:
за друг вид застрояване, собственост на Кметство с. Студено буче, площ преди промяната:
1115 кв. м, площ след промяната: 1030 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70113.23.23:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Монтана, площ преди
промяната: 658 кв. м, площ след промяната:
656 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70113.37.24:
пасище, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 32 856 кв. м, площ след промяната: 25 157 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70113.47.28:
за местен път, собственост на Община Монтана,
площ преди промяната: 3818 кв. м, площ след
промяната: 3656 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70113.48.2:
нива, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 868 кв. м, площ след промяната: 1465 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70113.48.16:
нива, собственост на Камен Русинов Димитров,
площ преди промяната: 546 кв. м, площ след
промяната: 545 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70113.48.17:
нива, собственост на „Мек Балкан“ – ЕООД,
площ: 1769 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70113.48.19:
нива, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 1315 кв. м, площ след промяната: 1471 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70113.48.49:
нива, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 8333 кв. м, площ след промяната: 8042 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70113.209.3:
пасище, собственост на Община Монтана, площ
преди промяната: 1304 кв. м, площ след промяната: 454 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70113.209.4:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Монтана, площ преди
промяната: 1313 кв. м, площ след промяната:
1761 кв. м.
IV. С. Горно Озирово, EKATTE 16866, община Вършец, одобрени със Заповед № РД-18-1829
от 8.11.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

поземлен имот с идентификатор 16866.86.11:
площ: 4403 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 16866.86.12:
площ: 5714 кв. м, пасище, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 16866.30.131:
пасище, собственост на Община Вършец, площ
преди промяната: 21 151 кв. м, площ след промяната: 20 701 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16866.39.3:
ливада, собственост на Георги Виделов Павлов,
площ преди промяната: 1598 кв. м, площ след
промяната: 664 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16866.39.22:
ливада, собственост на Петя Филипова Андрова,
площ преди промяната: 3950 кв. м, площ след
промяната: 3303 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16866.39.45:
ливада, собственост на Община Вършец, площ
преди промяната: 2012 кв. м, площ след промяната: 754 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16866.96.130:
пасище, собственост на Община Вършец, площ
преди промяната: 1000 кв. м, площ след промяната: 560 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16866.96.131:
ливада, собственост на Община Вършец, площ
преди промяната: 3349 кв. м, площ след промяната: 3286 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16866.127.137:
за местен път, собственост на Община Вършец,
площ преди промяната: 35 582 кв. м, площ след
промяната: 30 024 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 16866.39.46:
площ: 1000 кв. м, ливада, собственост на Петя
Филипова Андрова;
поземлен имот с идентификатор 16866.85.1:
площ: 7959 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.
V. С. Долно Озирово, EKATTE 22747, община Вършец, одобрени със Заповед № РД-18-1831
от 8.11.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 22747.13.102:
площ: 12 793 кв. м, за местен път, собственост
на Община Вършец;
поземлен имот с идентификатор 22747.15.142:
площ: 129 кв. м, водно течение, река, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 22747.15.143:
площ: 396 кв. м, водно течение, река, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 22747.15.144:
площ: 1476 кв. м, водно течение, река, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 22747.38.104:
площ: 41 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Вършец;
поземлен имот с идентификатор 22747.38.105:
площ: 19 981 кв. м, друг вид земеделска земя,
няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 22747.65.204:
площ: 173 кв. м, ливада, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 22747.65.205:
площ: 215 кв. м, ливада, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 22747.65.206:
площ: 132 кв. м, ливада, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 22747.65.207:
площ: 213 кв. м, нива, собственост на Община
Вършец;
поземлен имот с идентификатор 22747.65.208:
площ: 2622 кв. м, нива, собственост на Община
Вършец.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 22747.13.7:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Вършец, площ преди промяната: 6109 кв. м, площ
след промяната: 1549 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.13.17:
за местен път, собственост на Община Вършец,
площ преди промяната: 60 600 кв. м, площ след
промяната: 46 072 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.38.3:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Вършец, площ преди промяната: 3477 кв. м, площ
след промяната: 1876 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.38.6:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Вършец, площ преди промяната: 778 кв. м, площ
след промяната: 101 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.65.1:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Вършец, площ преди промяната: 3102 кв. м, площ
след промяната: 252 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.65.91:
нива, собственост на Община Вършец, площ
преди промяната: 701 кв. м, площ след промяната: 618 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.65.34:
пасище, собственост на Община Вършец, площ
преди промяната: 4212 кв. м, площ след промяната: 4195 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.65.52:
пасище, собственост на Община Вършец, площ
преди промяната: 55 500 кв. м, площ след промяната: 55 463 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.65.82:
пасище, собственост на Ангел Статков Костов,
площ преди промяната: 14 998 кв. м, площ след
промяната: 13 315 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.65.200: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вършец, площ преди промяната:
127 кв. м, площ след промяната: 49 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.65.203:
ливада, собственост на Община Вършец, площ
преди промяната: 30 616 кв. м, площ след промяната: 28 936 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.76.1: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вършец, площ преди промяната:
1949 кв. м, площ след промяната: 1262 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.76.2:
нива, собственост на Асен Петров Петров и Мла-
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ден Алипиев Младенов, площ преди промяната:
2000 кв. м, площ след промяната: 1882 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.76.3:
нива, собственост на Кета Николова Гайдарова,
площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след
промяната: 968 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.77.1:
нива, собственост на Община Вършец, площ
преди промяната: 2500 кв. м, площ след промяната: 378 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.77.2:
нива, собственост на Община Вършец, площ
преди промяната: 938 кв. м, площ след промяната: 137 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.77.18:
ливада, собственост на Община Вършец, площ
преди промяната: 150 621 кв. м, площ след промяната: 141 499 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.93.1:
пасище, собственост на Община Вършец, площ
преди промяната: 3730 кв. м, площ след промяната: 3589 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.93.2:
нива, собственост на Община Вършец, площ
преди промяната: 2229 кв. м, площ след промяната: 102 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.93.3:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Васил Иванов Манойлов, площ преди промяната:
1498 кв. м, площ след промяната: 1368 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.93.4:
нива, собственост на Румен Николов Георгиев и
Лазар Филипов Манойлов, площ преди промяната: 1501 кв. м, площ след промяната: 1463 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.93.5:
нива, собственост на Община Вършец, площ
преди промяната: 3049 кв. м, площ след промяната: 1807 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.93.7:
нива, собственост на Община Вършец, площ
преди промяната: 1819 кв. м, площ след промяната: 1605 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.93.8:
нива, собственост на Никола Цветанов Петров,
площ преди промяната: 1199 кв. м, площ след
промяната: 1044 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.93.9:
нива, собственост на Георги Петров Гинин,
площ преди промяната: 1399 кв. м, площ след
промяната: 1166 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.93.11:
нива, собственост на Катя Илиева Павлова и
Надежда Илиева Илиева, площ преди промяната: 4201 кв. м, площ след промяната: 3416 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.93.13:
нива, собственост на Георги Спасов Иванов Божинов, площ преди промяната: 1888 кв. м, площ
след промяната: 1337 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.93.99:
за местен път, собственост на Община Вършец,
площ преди промяната: 2910 кв. м, площ след
промяната: 2276 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22747.93.100: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вършец, площ преди промяната:
371 кв. м, площ след промяната: 90 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
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поземлен имот с идентификатор 22747.13.6:
площ: 1038 кв. м, пасище, собственост на Кирил
Тодоров Стефанов;
поземлен имот с идентификатор 22747.13.101:
площ: 1536 кв. м, за местен път, собственост на
Община Вършец;
поземлен имот с идентификатор 22747.38.21:
площ: 3396 кв. м, за местен път, собственост на
Община Вършец;
поземлен имот с идентификатор 22747.38.103:
площ: 308 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община Вършец;
поземлен имот с идентификатор 22747.47.1:
площ: 2685 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Вършец;
поземлен имот с идентификатор 22747.47.15:
площ: 1264 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Асен Димитров Върбанов;
поземлен имот с идентификатор 22747.65.33:
площ: 34 829 кв. м, нива, собственост на Община
Вършец;
поземлен имот с идентификатор 22747.65.97:
площ: 15 111 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, собственост на държавата – МО;
поземлен имот с идентификатор 22747.65.114:
площ: 224 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Вършец.
V I. С. Стояново, EK ATTE 69537, община
Вършец, одобрени със Заповед № РД-18-1828
от 8.11.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 69537.14.89:
пасище, собственост на Община Вършец, площ
преди промяната: 48 952 кв. м, площ след промяната: 44 576 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69537.27.44:
пасище, собственост на Община Вършец, площ
преди промяната: 3465 кв. м, площ след промяната: 2633 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69537.27.58:
ливада, собственост на Община Вършец, площ
преди промяната: 33 556 кв. м, площ след промяната: 33 357 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

2135

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-11
от 22 март 2022 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-12136-26.01.2021 г.
от СГКК – Софийска област, и приложените към
него документи и материали, определени по чл. 58
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и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на
МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните
регистри, и за отстраняване на явна фактическа
грешка одобрявам изменението в кадастралната
карта и кадастралните регистри (КККР) на:
I. Гр. Долна баня, EKATTE 22006, община
Долна баня, одобрени със Заповед № РД-18-69
от 13.07.2016 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 22006.6.28:
площ: 4 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 22006.9.779:
площ: 101 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 22006.9.780:
площ: 40 кв. м, ливада, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 22006.14.780:
площ: 248 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 22006.14.781:
площ: 119 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 22006.14.782:
площ: 393 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 22006.14.783:
площ: 40 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 22006.38.30:
площ: 269 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 22006.38.32:
площ: 26 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 22006.56.71:
площ: 158 кв. м, ливада, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 22006.57.15:
площ: 71 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 22006.62.16:
площ: 43 кв. м, ливада, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 22006.63.81:
площ: 14 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 22006.66.51:
площ: 10 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 22006.71.47:
площ: 99 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 22006.84.44:
площ: 42 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 22006.84.45:
площ: 37 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 22006.84.46:
площ: 395 кв. м, за друг вид производствен, складов обект, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 22006.126.2:
площ: 1307 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 22006.153.61:
площ: 134 кв. м, нива, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 22006.6.20:
нива, собственост на Ангел Георгиев Благоев,
площ преди промяната: 737 кв. м, площ след
промяната: 699 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 22006.6.25:
нива, собственост на Владимир Георгиев Тодоров,
площ преди промяната: 1682 кв. м, площ след
промяната: 1679 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.6.26:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Велчо
Георгиев Герасимов, Еманоил Георгиев Стефанов,
Герасим Велчев Герасимов и Валентин Велчев
Герасимов, площ преди промяната: 2192 кв. м,
площ след промяната: 2152 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.6.27:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Велчо
Георгиев Герасимов, Еманоил Георгиев Стефанов,
Герасим Велчев Герасимов и Валентин Велчев
Герасимов, площ преди промяната: 2192 кв. м,
площ след промяната: 2190 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.9.10:
ливада, собственост на Иван Захариев Иванов,
площ: 2289 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.9.16:
нива, собственост на Петър Стоянов Кьосев,
площ преди промяната: 800 кв. м, площ след
промяната: 794 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.9.17:
нива, собственост на Младен Георгиев Иванов,
площ преди промяната: 714 кв. м, площ след
промяната: 713 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.9.19:
нива, собственост на Димитър Николов Попов,
площ преди промяната: 2130 кв. м, площ след
промяната: 2117 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.9.20:
нива, собственост на Славка Иванова Попова,
площ преди промяната: 3110 кв. м, площ след
промяната: 3106 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.9.31:
ливада, собственост на Димитър Спасов Савов
и Лиляна Спасова Иванова, площ: 2817 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.9.32:
ливада, собственост на Костадин Асенов Савов,
Стоянка Николова Костадинова, Маргарита Асенова Драганова и Методи Асенов Костадинов,
площ преди промяната: 3211 кв. м, площ след
промяната: 3203 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.9.33:
ливада, собственост на Стоян Владимиров Тренков, площ преди промяната: 2000 кв. м, площ
след промяната: 1990 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.9.549:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долна баня, площ преди
промяната: 19 964 кв. м, площ след промяната:
20 023 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.9.773:
напоителен канал, собственост на Община Долна
баня, площ преди промяната: 4049 кв. м, площ
след промяната: 4047 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.10.30:
нива, собственост на Община Долна баня, площ
преди промяната: 1745 кв. м, площ след промяната: 1830 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.10.36:
нива, собственост на Георги Лазаров Стрински,
площ преди промяната: 13 706 кв. м, площ след
промяната: 13 704 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.10.37:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
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Долна баня, площ преди промяната: 1041 кв. м,
площ след промяната: 1371 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.14.31:
нива, собственост на Община Долна баня, площ
преди промяната: 395 кв. м, площ след промяната: 493 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.14.32:
нива, собственост на Община Долна баня, площ
преди промяната: 219 кв. м, площ след промяната: 271 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.14.33:
неизползвана нива (угар, орница), собственост на
Владимир Алеков Драганов, площ преди промяната: 559 кв. м, площ след промяната: 551 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.14.43:
пасище, собственост на Васил Христов Драганов,
площ преди промяната: 364 кв. м, площ след
промяната: 363 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.14.44:
пасище, собственост на Община Долна баня,
площ преди промяната: 7162 кв. м, площ след
промяната: 8025 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.14.45:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 731 кв. м, площ след промяната:
768 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.38.1:
нива, собственост на Христо Анастасов Адамов,
площ преди промяната: 1925 кв. м, площ след
промяната: 1735 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.38.25:
нива, собственост на „Силвекс“ – ООД, площ
преди промяната: 3628 кв. м, площ след промяната: 2760 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.57.2:
нива, собственост на Павел Зафиров Величков,
площ преди промяната: 9776 кв. м, площ след
промяната: 9570 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.57.14:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 268 кв. м, площ след промяната:
234 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.58.1:
ливада, собственост на Анна Петрова Пфистер
и Гренада Петрова Карагьозова, площ преди
промяната: 1843 кв. м, площ след промяната:
1814 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.58.4:
нива, собственост на Община Долна баня, площ
преди промяната: 1961 кв. м, площ след промяната: 1949 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.58.5:
нива, собственост на Еленка Иванова Гаджанова,
площ преди промяната: 1884 кв. м, площ след
промяната: 1874 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.58.32:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долна баня, площ преди
промяната: 1156 кв. м, площ след промяната:
1171 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.62.2:
нива, собственост на Лазарина Стойчева Зашева,
площ преди промяната: 1710 кв. м, площ след
промяната: 1676 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 22006.62.3:
ливада, собственост на Лазарина Стойчева Зашева, площ: 1142 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.62.14:
нива, собственост на Община Долна баня, площ
преди промяната: 5407 кв. м, площ след промяната: 5485 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.63.1:
нива, собственост на Община Долна баня, площ
преди промяната: 804 кв. м, площ след промяната: 792 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.63.2:
нива, собственост на Димитър Тодоров Лечов,
площ преди промяната: 1035 кв. м, площ след
промяната: 1020 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.63.3:
нива, собственост на Виолетка Димитрова Стоева и Кръстинка Илиева Гълъбова, площ преди
промяната: 500 кв. м, площ след промяната:
494 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.63.4:
нива, собственост на „Интерстрой-2004“ – ЕООД,
площ преди промяната: 1021 кв. м, площ след
промяната: 1012 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.63.10:
нива, собственост на Златка Бончева Стоянова,
площ преди промяната: 487 кв. м, площ след
промяната: 307 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.63.73:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 643 кв. м, площ след промяната:
642 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.70.2:
нива, собственост на Община Долна баня, площ
преди промяната: 333 кв. м, площ след промяната: 338 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.70.3:
нива, собственост на Община Долна баня, площ
преди промяната: 245 кв. м, площ след промяната: 257 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.70.4:
нива, собственост на Община Долна баня, площ
преди промяната: 139 кв. м, площ след промяната: 222 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.70.5:
нива, собственост на Петър Спасов Стойков,
площ преди промяната: 2017 кв. м, площ след
промяната: 2016 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.71.1:
нива, собственост на Ангел Сотиров Кьосев,
Стоян Зарков Медов, Катя Василева Йорданова,
Цветанка Стоянова Симеонова, Стоян Георгиев
Медов, Александър Стефчов Станоев, Даниел
Георгиев Медов и Силва Стоянова Симеонова,
площ преди промяната: 3472 кв. м, площ след
промяната: 3469 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.76.30:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Долна баня, площ преди промяната: 94 кв. м,
площ след промяната: 36 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.84.1:
нива, собственост на Кирил Ангелов Митрев,
площ преди промяната: 2445 кв. м, площ след
промяната: 2418 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.84.4:
нива, собственост на Стоян Хаджилазов Христов,
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площ преди промяната: 3206 кв. м, площ след
промяната: 3162 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.84.35:
нива, собственост на Община Долна баня, площ
преди промяната: 581 кв. м, площ след промяната: 575 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.84.36:
нива, собственост на Община Долна баня, площ
преди промяната: 325 кв. м, площ след промяната: 300 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.84.37:
нива, собственост на Община Долна баня, площ:
789 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.84.41:
за друг вид производствен, складов обект, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗГ,
площ преди промяната: 14 726 кв. м, площ след
промяната: 1096 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.125.1:
водно течение, река, собственост на МОСВ, площ
преди промяната: 413 103 кв. м, площ след промяната: 413 042 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.126.1:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
73 750 кв. м, площ след промяната: 65 485 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.136.23:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на ЕТ
„Ивена Комерс – Валентин Шотев“, площ преди
промяната: 10 595 кв. м, площ след промяната:
8978 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.136.26:
за друг вид производствен, складов обект, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗГ,
площ преди промяната: 158 138 кв. м, площ след
промяната: 12 082 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.136.28:
дере, собственост на Община Долна баня, площ
преди промяната: 128 368 кв. м, площ след промяната: 121 135 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.145.1: за
местен път, собственост на Община Долна баня,
площ преди промяната: 62 741 кв. м, площ след
промяната: 61 800 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.151.1:
нива, собственост на Александър Николов Попов,
площ преди промяната: 2605 кв. м, площ след
промяната: 1848 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.151.121:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долна баня, площ преди
промяната: 5606 кв. м, площ след промяната:
5575 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.152.58:
овраг, промойна, собственост на Община Долна
баня, площ преди промяната: 29 940 кв. м, площ
след промяната: 29 963 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.153.1:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на
Община Долна баня, площ преди промяната:
2470 кв. м, площ след промяната: 2077 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.153.6:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на
Община Долна баня, площ преди промяната:
3370 кв. м, площ след промяната: 3563 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.153.52:
нива, собственост на „Ресурс Фонд“ – ЕООД,
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площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2973 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.153.54:
нива, собственост на „Ресурс Фонд“ – ЕООД,
площ преди промяната: 4657 кв. м, площ след
промяната: 4640 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.165.45:
водно течение, река, собственост на МОСВ, площ
преди промяната: 7798 кв. м, площ след промяната: 7805 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.165.46:
пасище, собственост на Община Долна баня,
площ преди промяната: 3591 кв. м, площ след
промяната: 3612 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.171.1:
нива, собственост на Стоян Александров Пенчев,
площ преди промяната: 5002 кв. м, площ след
промяната: 4881 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.171.11:
нива, собственост на Петър Найденов Драганов,
площ преди промяната: 5354 кв. м, площ след
промяната: 5142 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.171.12:
нива, собственост на Георги Иванов Апостолов,
площ преди промяната: 3001 кв. м, площ след
промяната: 2632 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.171.23:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Петър Найденов Драганов, площ
преди промяната: 401 кв. м, площ след промяната: 389 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.171.24:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 394 кв. м, площ след промяната:
388 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.171.26:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Петър Найденов Драганов, площ преди промяната:
5003 кв. м, площ след промяната: 4874 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.171.28:
дере, собственост на Община Долна баня, площ
преди промяната: 19 676 кв. м, площ след промяната: 19 658 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.176.776:
водно течение, река, собственост на МОСВ, площ
преди промяната: 89 220 кв. м, площ след промяната: 89 023 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.178.16:
широколистна гора, собственост на „Голф и СПА
Комплекс Ибър 2“ – ЕАД, площ преди промяната:
165 609 кв. м, площ след промяната: 165 610 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.182.1:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
23 511 кв. м, площ след промяната: 23 513 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.185.1: за
местен път, собственост на Община Долна баня,
площ преди промяната: 30 298 кв. м, площ след
промяната: 30 409 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.186.3:
водно течение, река, собственост на МОСВ,
площ преди промяната: 66 486 кв. м, площ след
промяната: 66 139 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.187.1:
дере, собственост на Община Долна баня, площ
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преди промяната: 35 918 кв. м, площ след промяната: 35 928 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.188.1:
овраг, промойна, собственост на Община Долна
баня, площ преди промяната: 91 247 кв. м, площ
след промяната: 91 610 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22006.84.6:
нива, собственост на Борис Тодоров Стефанов,
площ преди промяната: 14 019 кв. м, площ след
промяната: 14 016 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 22006.38.21:
площ: 543 кв. м, нива, собственост на Стилиян
Любенов Спасов, Ангел Василев Черешаров и
Йордан Стоянов Спасов;
поземлен имот с идентификатор 22006.136.27:
площ: 27 812 кв. м, за база за селскостопанска
или горскостопанска техника, собственост на
Държавен поземлен фонд – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 22006.9.30:
площ: 9988 кв. м, комплексно застрояване, собственост на „България Портфолиос“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 22006.9.29:
площ: 491 кв. м, комплексно застрояване, собственост на „България Портфолиос“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 22006.84.25:
площ: 4682 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, собственост на Светозар
Атанасов Димов;
поземлен имот с идентификатор 22006.63.80:
площ: 95 кв. м, нива, няма данни за собственост.
II. Свети Спас, EKATTE 87816, община Дол
на баня, одобрени със заповеди № РД-18-68 от
13.07.2016 г. и № РД-18-9 от 1.02.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 87816.5.458:
площ: 14 762 кв. м, ливада, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 87816.43.320:
площ: 19 кв. м, ливада, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 87816.43.325:
площ: 77 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 87816.95.9:
площ: 267 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 87816.96.3:
площ: 39 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 87816.97.17:
площ: 648 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 87816.97.18:
площ: 306 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 87816.162.73:
площ: 815 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 87816.179.198:
площ: 418 кв. м, друг вид недървопроизводителна
горска площ, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 87816.179.199:
площ: 1823 кв. м, за курортен хотел, почивен дом,
няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 87816.5.252:
ливада, собственост на Стоян Милчов Х. Попов,
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площ преди промяната: 13 216 кв. м, площ след
промяната: 13 192 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.5.254:
за местен път, собственост на Община Самоков,
площ преди промяната: 1163 кв. м, площ след
промяната: 44 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.5.257:
за местен път, собственост на Община Самоков,
площ преди промяната: 1608 кв. м, площ след
промяната: 358 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.5.260:
ливада, собственост на Иван Цолов Цолов, площ
преди промяната: 1474 кв. м, площ след промяната: 43 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.5.261:
ливада, собственост на Димитър Атанасов Дойнов, площ преди промяната: 2403 кв. м, площ
след промяната: 156 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.5.262:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3920 кв. м, площ след промяната: 2273 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.5.424:
ливада, собственост на Светослав Димитров
Костадинов, площ преди промяната: 6797 кв. м,
площ след промяната: 6624 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.5.425:
ливада, собственост на Светослав Димитров
Костадинов, площ преди промяната: 14 309 кв. м,
площ след промяната: 11 079 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.5.428:
ливада, собственост на Илия Стоименов Симеонов, площ преди промяната: 5264 кв. м, площ
след промяната: 317 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.5.454:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 59 775 кв. м, площ след промяната:
8562 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.43.147:
ливада, собственост на Община Долна баня,
площ преди промяната: 12 738 кв. м, площ след
промяната: 1868 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.43.157:
ливада, собственост на Община Долна баня,
площ преди промяната: 754 кв. м, площ след
промяната: 69 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.43.317:
ливада, собственост на Община Долна баня,
площ преди промяната: 1772 кв. м, площ след
промяната: 872 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.43.323:
за местен път, собственост на Община Самоков,
площ преди промяната: 253 кв. м, площ след
промяната: 57 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.95.5:
нива, собственост на Община Долна баня, площ
преди промяната: 1928 кв. м, площ след промяната: 1132 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.96.1:
нива, собственост на Кирил Митков Славчов,
площ преди промяната: 111 кв. м, площ след
промяната: 109 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.96.2:
нива, собственост на Петър Митков Славчев,
площ преди промяната: 100 кв. м, площ след
промяната: 17 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.97.1:
нива, собственост на Община Долна баня, площ
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преди промяната: 2521 кв. м, площ след промяната: 705 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.97.3:
нива, собственост на Петя Лазарова Николова,
площ преди промяната: 3396 кв. м, площ след
промяната: 3365 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.97.4:
нива, собственост на Георги Спасов Капитански,
площ преди промяната: 7498 кв. м, площ след
промяната: 7235 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.97.7:
нива, собственост на Мария Георгиева Кръстева,
площ преди промяната: 1764 кв. м, площ след
промяната: 1171 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.97.10:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Ангел Василев Стрински, площ преди промяната:
1092 кв. м, площ след промяната: 1017 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.98.6:
нива, собственост на Еленка Иванова Тодорова,
площ преди промяната: 5642 кв. м, площ след
промяната: 5537 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.98.7:
нива, собственост на Сарка Иванова Дамянова,
площ преди промяната: 12 989 кв. м, площ след
промяната: 12 928 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.98.9:
нива, собственост на Ангел Стойчев Ташов,
площ преди промяната: 5703 кв. м, площ след
промяната: 4946 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.98.10:
нива, собственост на Иван Стоянов Костадинов,
площ преди промяната: 3606 кв. м, площ след
промяната: 2896 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.98.11: за
друг вид застрояване, собственост на „ГЛОУБЪЛ
ТЕХНОЛЪДЖИС“ – ЕООД, площ преди промяната: 7099 кв. м, площ след промяната: 6131 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.98.17:
друг вид трайно насаждение, собственост на Георги Славейков Тодоров, площ преди промяната:
2563 кв. м, площ след промяната: 2410 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.98.18:
друг вид трайно насаждение, собственост на Милка
Владимирова Симонова, площ преди промяната:
2564 кв. м, площ след промяната: 2423 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.99.1:
ливада, собственост на Михаил Цонев Цонев,
площ преди промяната: 6482 кв. м, площ след
промяната: 6150 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.99.3:
л и в а д а , с о б с т в ено с т н а „ Ви в а Д ис т ри бю шънс“ – ООД, площ преди промяната: 3001 кв. м,
площ след промяната: 2717 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.99.4:
ливада, собственост на Община Долна баня,
площ преди промяната: 607 кв. м, площ след
промяната: 536 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.99.6:
ливада, собственост на Никола Христов Стрински, площ преди промяната: 157 кв. м, площ след
промяната: 67 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.99.9: нис
ко застрояване (до 10 m), собственост на „Т Анд
Р Болкан Голф“ – ООД, площ преди промяната:
8726 кв. м, площ след промяната: 7948 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 87816.99.10:
нива, собственост на Истилян Андреев Колев,
площ преди промяната: 1401 кв. м, площ след
промяната: 1357 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.160.104:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долна баня, площ преди
промяната: 2896 кв. м, площ след промяната:
2895 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.161.111:
водно течение, река, собственост на МОСВ, площ
преди промяната: 57 545 кв. м, площ след промяната: 57 116 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.162.70:
нива, собственост на Аси и Сие Методи, площ
преди промяната: 1270 кв. м, площ след промяната: 1268 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.162.72:
за местен път, собственост на Община Долна
баня, площ преди промяната: 18 092 кв. м, площ
след промяната: 17 130 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.179.39:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Община Долна баня, площ преди промяната:
19 306 кв. м, площ след промяната: 19 048 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.179.60:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Община Долна баня, площ преди промяната:
15 551 кв. м, площ след промяната: 16 298 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.179.61:
широколистна гора, собственост на Община Долна
баня, площ преди промяната: 18 552 кв. м, площ
след промяната: 18 010 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.179.64:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 1700 кв. м, площ след промяната:
1995 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.179.65:
широколистна гора, собственост на Община
Долна баня, площ преди промяната: 1484 кв. м,
площ след промяната: 1153 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.179.104:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долна баня, площ преди
промяната: 100 кв. м, площ след промяната:
74 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.179.107:
за местен път, няма данни за собственост, площ
преди промяната: 4466 кв. м, площ след промяната: 5282 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87816.179.196:
за курортен хотел, почивен дом, собственост на
Румен Василев Чакъров, Надежда Любомирова
Тенева и Александър Каменов Чакъров, площ
преди промяната: 41 517 кв. м, площ след промяната: 38 180 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 87816.5.256:
площ: 8797 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 87816.5.258:
площ: 4438 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 87816.5.259:
площ: 1092 кв. м, ливада, собственост на Никола
Стоилов Арангелов;
поземлен имот с идентификатор 87816.5.429:
площ: 3586 кв. м, нива, собственост на Георги
Вл. Торошанов;

С Т Р.

132

ДЪРЖАВЕН

поземлен имот с идентификатор 87816.43.316:
площ: 1516 кв. м, ливада, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 87816.97.8:
площ: 274 кв. м, нива, собственост на Община
Долна баня;
поземлен имот с идентификатор 87816.99.7:
площ: 66 кв. м, ливада, собственост на Никола
Христов Стрински;
поземлен имот с идентификатор 87816.179.42:
площ: 1808 кв. м, нива, собственост на Васил
Дочев Чакъров, Венцислав Стефанов Димитров
и Иво Стефанов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 87816.179.43:
площ: 1290 кв. м, нива, собственост на Славе
Христов Стрински;
поземлен имот с идентификатор 87816.179.66:
площ: 22 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Долна
баня;
поземлен имот с идентификатор 87816.179.195:
площ: 14 283 кв. м, нива, собственост на Васил
Дочев Чакъров;
поземлен имот с идентификатор 87816.179.197:
площ: 15 001 кв. м, за стопански двор, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗГ.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

2140

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1824
от 30 март 2022 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13
и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол
и протоколно решение № 6787 от 30.03.2022 г. на
Изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управление
на областния управител на Софийска област,
представляващ: IV етаж със застроена площ 243,21
кв. м от четириетажна масивна сграда, построена
върху УПИ I – „За административен и търговски
комплекс“, кв. 105А, заедно с 26,78 % идеални
части от общите части на сградата, намираща
се на ул. Цар Симеон № 11, гр. Своге, община
Своге, Софийска област.

2208

Изпълнителен директор:
П. Александрова
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РЕШЕНИЕ № 1825
от 30 март 2022 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13
и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол
и протоколно решение № 6788 от 30.03.2022 г. на
Изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управление
на областния управител на област Пловдив,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
06505.501.103, с площ 1007 кв. м, намиращ се на
ул. Васил Левски № 33, с. Брестовица, община
„Родопи“, област Пловдив, ведно с построените
в него сграда с идентификатор 06505.501.103.1, със
застроена площ 101 кв. м и сграда с идентификатор 06505.501.103.2, със застроена площ 118 кв. м.

2209

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 1826
от 30 март 2022 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13
и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол
и протоколно решение № 6789 от 30.03.2022 г. на
Изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на
областния управител на област Велико Търново,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
44046.200.175, с площ 5969 кв. м, намиращ се
в с. Лозен, община Стражица, област Велико
Търново, заедно с построените в него сгради с
идентификатори: 44046.200.175.1, 44046.200.175.2,
44046.200.175.3 и 44046.200.175.4.

2210

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 1827
от 30 март 2022 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13
и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол
и протоколно решение № 6790 от 30.03.2022 г. на
Изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол реши:
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Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на
областния управител на област Ямбол, представляващ поземлен имот с идентификатор 87374.518.91,
с площ 3444 кв. м, намиращ се на ул. Ямболен,
гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол.

2211

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3773-П
от 30 март 2022 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
(Наредба за електронната платформа), чл. 9, ал. 1,
т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол,
Решение № 1739 от 10.04.2019 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 34 от 2019 г.) относно откриване на
процедура за приватизация и протоколно решение № 6783 от 30.03.2022 г. на Изпълнителния
съвет Агенцията за публичните предприятия и
контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Варна, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10135.1507.835, с площ 202 кв. м, намиращ
се на ул. Граф Игнатиев № 29, гр. Варна, община Варна, област Варна, ведно с построената в
него сграда с идентификатор 10135.1507.835.3, със
застроена площ 153 кв. м (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез електронен търг на
електронната платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 940 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 60 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 180 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е 1 месец считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ с възможност
да бъде удължен еднократно в случаите и по
реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната
платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;

ВЕСТНИК
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2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време
и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

2212

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3774-П
от 30 март 2022 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
или търговски дружества, чиито дялове или акции
са собственост на търговско дружество с повече от
50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за
електронната платформа) във връзка с чл. 9, ал. 1,
т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол,
Решение № 1785 от 29.09.2020 г. на Агенцията за
публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 87
от 2020 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 6784 от
30.03.2022 г. на Изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Бургас, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.605.113, с площ 2947 кв. м, намиращ
се в Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез електронен търг на
електронната платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 545 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 40 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 100 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е 1 месец считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ с възможност
да бъде удължен еднократно в случаите и по
реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната
платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
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2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 10 ч. българско време
и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

2213

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3775-П
от 30 март 2022 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), чл. 9,
ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия
и контрол, Решение № 1515 от 21.11.2011 г. на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 96 от 2011 г.), изменено с
Решение № 1764 от 11.03.2020 г. на Агенцията за
публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 26
от 2020 г.), относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 6785 от
30.03.2022 г. на Изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Бургас, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.605.129, с площ 2504 кв. м, намиращ се в Промишлена зона „Север“, гр. Бургас,
община Бургас, област Бургас (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез електронен търг на
електронната платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 465 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 37 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 80 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е 1 месец считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ с възможност
да бъде удължен еднократно в случаите и по
реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната
платформа;
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2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 14 ч. българско време
и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

2214

Изпълнителен директор:
П. Александрова

1а. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжния
съд – Сливен, за 2022 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Андреан Иванов Джамбазов, Криминалистика,
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3.
Съдебно-балистични експертизи.
Инж. Иван Петров Добрев, експерт-криминалист; Почеркови експертизи; 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични
експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични
експертизи.
Йордан Ганчев Камбуров, Криминалистика,
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3.
Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Йордан Стоянов Големанов, Криминалистика, химия, 1.1. Криминалистични експертизи
на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични
експертизи.
Младен Любенов Донев, специалност „Право“;
професионална квалификация „Юрист, експерткриминалист“; 1.1. Криминалистични експертизи
на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи;
1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Румен Христов Митев, Криминалистика, химия, 1.1. Криминалистични експертизи
на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи;
1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Стоян Стефанов Великов, Криминалистика, химия, графология, 1.1. Криминалистични
експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични
експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични
експертизи.
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Инж. Стоян Стефанов Стоянов, Криминалистика, графология, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи;
1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Юрий Петров Гандев, Криминалистика,
химия, графология, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични
експертизи.
Борис Йорданов Кръстев, професионална квалификация „Технолог по рибовъдство и аквакултура“; специалност „Рибовъдство и аквакултура“;
„Организация и управление на туристическото
обслужване“; „Инструктор по стрелба с късо нарезно оръжие“; 1.3. Съдебно-балистични експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Диана Георгиева Георгиева, Медицина,
специалист по обща медицина, 2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното
и съдебното производство.
Д-р Йордан Иванов Стойков, Медицина, Патологична анатомия с цитопатология, Съдебна
медицина, 2.1. Съдебномедицинска експертиза
на труп и трупни части.
Д-р Марин Георгиев Бозуков, Медицина,
Акушерство и гинекология, повреди; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на
родителския произход.
Д-р Недялка Рачева Турсунлийска-Йорданова,
Медицина, Ортопедия и травматология, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица; 2.7.
Съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителския произход.
Д-р Хрисант Ламбов Хрисантов, Медицина,
Ортопедия и травматология, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица.
Д-р Станислав Василев Стоянов, Медицина,
Патологоанатомия, 2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното
производство.
Д-р Тома Асенов Чаушев, Медицина, Съдебна
медицина, Патологоанатомия, 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части.
Д-р Николай Гинчев Тюфекчиев, Биохимия и
микробиология, вирусология, ДНК анализ, 2.6.
Съдебномедицинска експертиза за идентификация
на човека; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за
установяване на родителския произход.
Д-р к.б.н. Ма я И ва нова К и чева, биох имик – клиничен кимик, анализ на белтъци и
ензими; молекулярна биология; PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК
експертизи, 2.4. Съдебномедицинска експертиза
по материали на досъдебното и съдебното производство (касаеща вид експертизи – 2.6 и 2.7); 2.6.
Съдебномедицинска експертиза за идентификация
на човек; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за
установяване на родителския произход.
Д-р Борис Петров Шахов, специалист по молекулярна биология, Експерт в областта на ДНК
анализа при криминалистически разследвания и
спорни случаи за родителски произход, 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация
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на човек; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за
установяване на родителския произход.
Д-р Живка Василева Георгиева, стоматолог,
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица;
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали
на досъдебното и съдебното производство; 2.5.
Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Ганка Иванова Кръстева-Василева, Медицина, Хигиена на детско-юношеската възраст,
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди; 2.5. Съдебномедицинска експертиза по
писмени данни; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Д-р Апостол Вълканов Апостолов, Медицина,
Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Виолета Димитрова Михайлова, Психология,
3.2. Съдебно-психологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4.
Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Десислава Михайлова Савова-Йорданова,
Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на
психичното състояние по писмени данни.
Д-р Емилия Господинова Кондева, Медицина,
Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Минка Николова Бозукова, педагог-дефектолог, Медицинска психология и педагогическа
рехабилитация, Мениджър в здравеопазването,
Сертификат за съдебно-психологична експертиза, 3.2. Съдебно-психологична експертиза; 3.3.
Съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Д-р Неделчо Димитров Ников, Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза;
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза;
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Нели Тончева Антонова, Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза;
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза;
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Нина Георгиева Николова, Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза;
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза;
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Розалина Димитрова Петрова, Медицина,
Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Росица Иванова Миндова, специалност „Психология“; специализация „Приложна психология“;
професионална квалификация „Магистър по психология“, 3.3. Съдебна психолого-психиатрична
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експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Пламен Христов Гагамов, професионална
квалификация „Психолог, психолог-консултант“,
специалност „Психология“; допълнителни обучения: „Как да работим заедно. ЦНСТ – същност
и функция. Видове ателиета – терапевтични и
други за работа с деца. Юношество – работа с
тийнейджъри. Аутизъм – работа с деца с аутизъм или от аутистичния спектър.“; „Детето и
неговото тяло“; „Детето в огледалото и неговия
двойник“; „Пробуждането на юношеството“; 3.2.
Съдебно-психологична експертиза; 3.3. Съдебна
психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна
експертиза на психичното състояние по писмени
данни.
Веса Димитрова Георгиева, професионална
квалификация „Психология“; специалност „Психология“; специализация „Социална психология“;
3.2. Съдебно-психологична експертиза.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Виолетка Димова Йорданова, Търговия и
отчетност в търговията, 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Иванка Стефанова Аджемова, Счетоводна
отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Надежда Петрова Трендафилова, Икономика
на промишлеността, 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза.
Тодорка Симеонова Янева, Финанси, лиценз
за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества, Сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Стамен Николов Пепелишев, специалност
„Предачество“, квалификация „Среден техник“;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Пенка Йоргова Стайкова, Икономика на труда,
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Михаил Василев Михайлов, Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Славова Станчева, Финанси и кредит,
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Елена Найденова Найденова, Икономика и
организация на търговията, 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Манол Иванов Манчев, Счетоводна отчетност,
Сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, Сертификат за експерт-оценител на инвестиционен
проект, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Радостина Димитрова Тодорова-Черкезова,
Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Нели Петкова Гагашева, Икономика и управление на индустрията, 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза.
Славка Йорданова Василева, Счетоводна
отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
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Цветан Атанасов А джемов, Магист ър по
финанси, Банки и банково дело, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Методи Йорданов Лаков, Икономист-плановик
(статистик), 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Ангел Иванов Манолов, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Георги Величков Станев, Публична администрация, Финансова и митническа администрация,
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Йорданка Колева Драганова, Икономика на
строителството, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Невенка Тодорова Денева, Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Валентина Петрова Станева, Управление и
планиране на народното стопанство, лиценз за
оценка на недвижими имоти, Удостоверение за
оценка на земеделски земи, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Инж. Марин Рашков Иванов, Икономика
на търговията, лиценз за оценка на недвижими
имоти, 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Евгения Борисова Стоилова, Икономистсчетоводител; систем-организатор, 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Стоян Колев Стоянов, Икономика, планиране
и отчетност на промишлеността и строителството,
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Живко Петров Петров, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Биляна Михайлова Бояджиева, професионална квалификация „Икономист“, специалност
„Международен туризъм“, „Външен експерт към
АОП“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза, 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Донка Петрова Вълкова, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Донка Янева Георгиева-Мудева, Счетоводство
и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Иван Ников Иванов, Финансов мениджмънт,
Счетоводна отчетност, Икономика на търговията,
Сертификат за експерт – оценител на недвижими
имоти и земеделски земи; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Кета Ангелова Дечева, Стоковед, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Радка Тончева Иванова, Икономика на търговията, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Светла Кирова Топалова, Икономика на промишлеността, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
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Веселин Дяков Дяков, Аграрна икономика,
Финанси, 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Мари я Тодорова Кон дева, Бака лавър по
стопанско управление, 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Митко Илиев Ангелов, специалност „Неорганични и електрохимични производства“, „Патентно и изобретателско дело“, квалификация:
„Експерт-оценител на щети при пътнотранспортни произшествия“ и „Експерт-оценител на
дълготрайни и оборотни материални активи“, 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Мари я С т оя нова С та й кова, спец иа л нос т
„Счетоводство и контрол“; квалификация „Икономист“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Жанета Кънева Стойчева, специалност „Управление на бизнеса“; квалификация „Икономист-бизнес-организатор“ и правоспособност на
дипломиран експерт-счетоводител/регистриран
одитор; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Пепа Стаматова Русева, специалност „Маркетинг“ и „Финансово-ревизионен контрол“; квалификация: „Икономист-маркетолог“ и „Финансов
ревизор“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Мариана Михайлова Танчева, специалност
„Финанси“; квалификация: „Магистър по икономика“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Катя Иванова Палушева, специалност „Финанси“, квалификация „Икономист“; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Николай Стоянов Колев, специалност „Счетоводна отчетност“; квалификация „Икономист-счетоводител“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Снежана Чавдарова Афузова, специалност
„Счетоводна отчетност“; квалификация „Икономист-счетоводител“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Красимир Динев Колев, специалност „Счетоводство и контрол“; квалификация „Магистър по
икономика“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Инж. Митко Кирилов Краев, специалност:
„Финанси“; професионална квалификация: „Икономист“; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Желязко Господинов Георгиев, специалност
„Организация на производството и управлението в
промишлеността“; професионална квалификация
„Икономист“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Кирил Георгиев Кирилов, специалност: „Финанси“; професионална квалификация: „Икономист-банкер“, и специализация: „Банково дело“;
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4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Венелин Василев Василев, професионална
квалификация: „Икономист-счетоводител“, специалност: „Счетоводна отчетност“; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Желязка Николова Петкова, професионална
квалификация „Икономист по промишлеността“;
специалност „Икономика на промишлеността“;
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Таня Желязкова Йорданова, професионална
квалификация: „Икономист“; специалност: „Счетоводство и контрол“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Пепа Георг иева Пашова, п рофесиона лна
квалификация: „Икономист по строителството“,
специалност „Организация, планиране и управление на строителството“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Елена Дянкова Атанасова, професионална
квалификация „Магистър по икономика“; специалност „Счетоводство и контрол“; 1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза.
Лиляна Димитрова Петкова, професионална
квалификация „Агроикономист“; специалност
„Аграрна икономика“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Панайот Тодоров И л чев, п рофесиона лна
квалификация „Икономист“; специалност „Счетоводство и контрол“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Тошка Василева Георгиева, професионална
квалификация „Икономист-счетоводител“; специалност „Счетоводна отчетност“; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.
Павлина Огнянова Стойнова, професионална
квалификация „Магистър по икономика“; специалност „Финанси“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Стефан Георгиев Гигов, професионална квалификация „Магистър по икономика“, „Икономист“;
специалност „Финансов контрол“; „Счетоводство
и контрол“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Щилиянова Гигова, професионална
квалификация „Организация и методология на
счетоводната отчетност“; специалност „Организация и методология на счетоводната отчетност“;
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Марийка Паисиева Манова, професионална
квалификация „Икономист-счетоводител“, специалност „Икономическо планиране и отчитане на
търговията. Счетоводна отчетност“; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.
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Красимира Николаева Златева, професионална квалификация „Магистър по икономика“;
специалност „Финанси“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза.
Анелия Петрова Грудева, професионална квалификация „Магистър по икономика“; специалност „Финанси“; специализация „Счетоводство“;
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Ралица Неделчева Михайлова, професионална
квалификация „Магистър – икономист-счетоводител“; специалност „Счетоводство и контрол,
счетоводство на предприятието“; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Елена Димова Христова, професионална квалификация „Бакалавър – икономист – индустриално производство“; специалност „Икономика на
индустрията“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Таня Стефанова Попова, професионална квалификация „Икономист-счетоводител“; специалност
„Счетоводна отчетност“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Желка Йорданова Бинева, професионална
квалификация „Магистър по икономика“; специалност „Финанси“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Галина Бинева Баева, професионална квалификация „Магистър по икономика“; специалност
„Счетоводство и контрол“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Десислава Василева Василева, професионална
квалификация „Бакалавър по икономика“; специалност „Счетоводство и контрол“; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Калоян Савов Даскалов, професионална квалификация „Магистър по икономика“ и „Международни икономически отношения и митническа
политика“, специалност „Счетоводство и контрол“;
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Стоян Кирилов Стефанов, професионална
квалификация „Икономист по транспорта“, специалност „Икономика и управление на транспорта“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Людмила Георгиева Божилова, професионална
квалификация „Икономист-счетоводител“, специалност „Счетоводство и контрол“ и „Стопанско
управление“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Иван Ников Иванов, професионална квалификация „Магистър по икономика“, специалност
„Икономика на търговията“; „Експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи“, „Финансов мениджмънт“; 4.1. Съдебно-счетоводна
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експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Проф. д-р инж. Станимир Михайлов Карапетков, инженер-механик, Приложна механика,
5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8.
Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Инж. Веселин Рашков Божков, Двигатели с
вътрешно горене, сертификат за автоекспертоценител, сертификат за експерт-оценител на
машини и съоръжения, активи, 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна
автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Инж. Веселин Костов Шишков, Машиностроене, Автотехническа експертиза, 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна
автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Д-р инж. Христо Василев Узунов, Машиностроене, автотехническа експертиза, технологии
и безопасност в автомобилния транспорт, 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Кън чо Стефанов Върбанов, Двигатели с
вътрешно горене, лиценз за оценка на машини
и съоръжения, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа
експертиза.
Инж. Георги Йосифов Хинов, Двигатели с
вътрешно горене, 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Инж. Велин Златанов Зехирев, Съобщителна
техника, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза;
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Владислав Кръстев Алексиев, Механично уредостроене, лиценз за оценка на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето и
приборостроенето, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов, Ремонт и експлоатация на трактори, автомобили
и селскостопански машини, Топлотехника, 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Доц. д-р инж. Стоян Христов Божков, Електротехника, електроника и автоматика; Безопасни
и здравословни условия на труд, 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Георги Николов Йорданов, специалност: „Технология на машиностроенето“; квалификация:
„Машинен инженер“, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Инж. Митко Кирилов Краев, Селскостопанска техника, лиценз за оценка на машини и
съоръжения в сферата на селското стопанство,
автомобилния транспорт и строителството, 5.1.
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Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3.
Съдебна инженерно-технологична експертиза.
Инж. Атанас Стоев Стоев, Електронна техника и микроелектроника, лиценз за оценка на
машини и съоръжения, 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза.
Н.с. IІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов,
Технология на металите и металообработващата
техника, Фрактография, Фрактодиагностика, 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Трифон Иванов Чепишев, специалност:
„Транспорт и енергетика“; квалификация: „Машинен инженер с педагогическа правоспособност“,
5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8.
Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Инж. Константин Николов Костадинов, Промишлено и гражданско строителство, лиценз за
оценка на недвижими имоти, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Мартина Златева Димитрова, Промишлено и гражданско строителство, сертификат
за експерт-оценител на недвижими имоти, 5.5.
Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Федорина Евгениева Кондева, Промишлено и гражданско строителство – технология,
лиценз за оценка на недвижими имоти, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Агоп Артин Киркорян, Хидромелиоративно строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти, 5.5. Съдебна строително-техническа
експертиза.
Инж. Георги Андонов Георгиев, Хидроенергийно строителство, лиценз за оценка на недвижими
имоти, лиценз за оценка на цели държавни и
общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, 5.5. Съдебна
строително-техническа експертиза.
Иван Христов Иванов, Строителство и архитектура, сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, 5.5. Съдебна
строително-техническа експертиза.
Георги Петров Мавродиев, Геодезия, фотография, картография, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза;
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Ин ж. Олег Димит ров Радев, Ст роителен
инженер по технология на строителството, 5.5.
Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Пенка Колева Димитрова, Промишлено
и гражданско строителство, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Иван Петров Добрев, Строителни и
специални машини (подемно-транспортни, пътни
и строителни машини), 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза.
Константин Михайлович Якубович, Архитектура, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Чавдар Иванов Андреев, Строителство и архитектура, 5.5. Съдебна строително-техническа
експертиза.
Инж. Павел Желязков Златев, Геодезисткартограф, 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза.
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Инж. Илия Михайлов Сулев, Електроинженер,
специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане“,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Иван Атанасов Иванов, Технически университет – София, квалификация „Автотехническа експертиза“, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Митко Илиев Ангелов, професионална квалификация „Магистър инженер“; специалности:
„Съдебни инженеро-технически експертизи и техническа безопасност“; „Неорганични и електрохимични производства“, „Патентно и изобретателско
дело“, „Експерт-оценител на щети при пътнотранспортни произшествия“ и „Експерт-оценител
на дълготрайни и оборотни материални активи“,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза,
5.2. Съдебна автотехническа експертиза, 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.8.
Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Инж. Христо Стоянов Божков, Инженер-металург, специалност „Металургия на черни метали“,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Николай Илчев Николов, специалност: „Противопожарна техника и безопасност“, професионална квалификация: „Автотехническа експертиза“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8.
Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Доц. Радостина Василева Петрова, специалност: „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“; квалификация „Строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство“; 5.5. Съдебна строително-техническа
експертиза.
Инж. Петър Иванов Перфанов, специалност
„Машиностроене“; професионална квалификация
„Машинен инженер с педагогическа правоспособност“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична
експертиза.
Никола Мавродиев Колев, специалност „Строителство и архитектура“; професионална квалификация: „Техник по строителство и архитектура“;
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Бойчо Гочев Узунов, специалност: „Автоматизация на производството“; професионална
квалификация: „Електроинженер“; 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.6. Съдебнопожаротехническа експертиза.
Инж. Венелин Господинов Петков, специалност
„Електроника и автоматика“; професионална
квалификация „Инженер по електроника и автоматика с педагогическа правоспособност“; 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3.
Съдебна инженерно-технологична експертиза;
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.
Инж. Марин Рашков Иванов, професионална
квалификация: „Военен инженер по зенитноартилерийска и радиоелектротехника“; 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Инж. Димитър Желев Иванов, професионална
квалификация „Машинен инженер с педагогическа правоспособност“; специалност „Транспорт
и енергетика“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа
експертиза.
Стефан Стоянов Драгнев, професионална
квалификация „Строителен техник“; специал-

С Т Р.

140

ДЪРЖАВЕН

ност „Строителство и архитектура“; 5.5. Съдебна
строително-техническа експертиза.
Инж. Живко Иванов Демирев, професионална
квалификация „Магистър инженер“; специалност
„Технология и управление на транспорта“; 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Инж. Светла Дончева Кабадозова, професионална квалификация „Строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство“;
специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Росен Стаматов Русев, професионална квалификация „Специалист по режимите на електрическите централи“; специалност „Режим на работа
на електрическите централи“; втора специалност
„Електрически централи и подстанции“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Живко Петров Желев, професионална
квалификация „Инженер-геодезист“; специалност „Архитектура, строителство и геодезия“;
допълнителна квалификация „Правоспособност
за извършване на дейности по кадастъра“; 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Магдалена Пенева Тянкова-Ескенази,
професионална квалификация „Електроинженер“;
специалност „Ел. машини и апарати“ ; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Йордан Петков Аспарухов, военнослужещ на редовна военна служба в РСВП – Сливен,
длъжност „Старши инспектор“ в отдел „Анализ,
информационно и административно обслужване“;
професионална квалификация „Магистър инженер“; специалност „Технология и управление на
транспорта“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа
експертиза.
Инж. Румен Николов Стоянов, военнослужещ
на редовна военна служба в РСВП – Сливен, на
длъжност „Главен експерт“ в отдел „Анализ,
информационно и административно обслужване“; професионална квалификация „Инженер по
изчислителна техника“; специалност „Изчислителна техника“; „Организация и управление на
комуникационните и информационни системи
в ОТФ“; 5.4. Съдебна компютърно-техническа
експертиза.
Инж. Тодор Димитров Тодоров, професионална
квалификация „Машинен инженер“, специалност
„Технология и организация на автомобилните
превози“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа
експертиза.
Инж. Мария Колева Драгиева, професионална
квалификация „Инженер по електроника и автоматика“; специалност „Електроника и автоматика“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8.
Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Инж. Николай Тодоров Петров, професионална
квалификация „Архитект“, специалност „Архитектура“; 5.5. Съдебна строително-техническа
експертиза.
Инж. Петьо Благоев Гицов, професионална
квалификация „Магистър по транспортно строителство“; специалност „Строителство на жп
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линии, пътища и мостове“; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Теодора Петрова Балулова, професионална квалификация „Минен инженер по маркшайдерство и геодезия“; специалност „Марк
шайдерство и геодезия“; 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза.
Инж. Веселин Пейчев Пеев, професионална
квалификация „Магистър по бизнес информатика“; специалност „Компютърна бизнес информатика“; 5.4. Съдебна компютърно-техническа
експертиза.
Инж. Калоян Христов Куцаров, професионална квалификация „Магистър – инженер по
компютърни системи и технологии“; специалност
„Компютърни системи и технологии“; 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.4. Съдебна
компютърно-техническа експертиза.
Инж. Димитър Василев Тодоров, професиона лна к ва лификаци я „Магист ър – ин женер
по електроника и автоматика с педагогическа
правоспособност“; специалност „Електроника и
автоматика“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична
експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа
експертиза.
Инж. Кирил Станимиров Карапетков, професионална квалификация „Бакалавър – инженер
по електроника“; специалност „Електроника“;
удостоверение, рег. № 27255/31.08.2018 г. на
ТУ – София, за придобита професионална квалификация по Анализ на ПТП (за вещи лица),
клас 5 „СИТЕ“; 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Инж. Евгени Христов Ставрев, професионална
квалификация „Инженер по електроника и автоматика“; специалност „Радио- и телевизионна
техника“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична
експертиза; 5.7. Съдебно-енергийна експертиза.
Стоян Ми т ков Г у нга лов, п рофесиона лна
квалификация „Магистър инженер“; специалност „Автотехническа експертиза“; 5.2. Съдебна
автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Инж. Тихомир Иванов Тодоров, професионална квалификация „Маркшайдерство и геодезия“;
специалност „Маркшайдерство и геодезия“; Свидетелство за правоспособност за извършване на
дейности по кадастъра, вписан в регистъра на
правоспособните лица; 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза.
Инж. Руси Манчев Манчев, професионална
квалификация „Инженер-геодезист“; специалност
„Геодезия“; Свидетелство за правоспособност за
извършване на дейности по кадастъра, вписан в
регистъра на правоспособните лица; 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Инж. Стефка Христова Стефанова, професионална квалификация „Строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство“;
специалност „Промишлено и гражданско строителство – технология“; допълнителна квалификация „Оценител на недвижими имоти“ съгласно
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сертификат за оценителска правоспособност; 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Иван Андонов Кондев, професионална квалификация „Автотехническа експертиза“; специалност „Двигатели с вътрешно горене“; 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза.
Атанас Монев Иванов, професионална квалификация „Машинен инженер“; специалност
„Каростроене и автотранспортна техника“ и
допълнителни квалификации „Експерт-оценител
на МПС“; „Автоексперт-оценител“; „Умения за
обслужване на клиенти при ликвидация на щети“;
5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8.
Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Владислав Нейчев Василев, професионална
квалификация „Инженер-геодезист“; 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Васил Христов Узунов, професионална квалификация „Магистър инженер“, специалност
„Автотехническа експертиза“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителскаавтотехническа експертиза.
Ка лоян Добрев Георгиев, професиона лна
квалификация „Строител на външно и вътрешно
оформяне на сгради“; специалности: „Строителство и архитектура“, „Строител на облицовки
и настилки“; „Съдебно-експертен инженеринг“;
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Д-р к.б.н. Ма я И ва нова К и чева, биох имик – клиничен химик, анализ на белтъци и
ензими, молекулярна биология; PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК
експертизи, 6.1. Съдебно-ботаническа експертиза;
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза; 6.3. Съдебно-микробиологична експертиза; 6.4. Съдебноентомологична експертиза.
Инж. Милена Иванова Иванова – професионална квалификация „Инженер-химик“; специалност „Промишлена екология“; 6.5. Съдебноекологична експертиза.
Стоян Димитров Николов, професионална
квалификация „Магистър по екология“ и „Еколог
по биоразнообразие, екология и консервация“;
специалност: „Екология и опазване на околната
среда“, „Биоразнообразие, екология и консервация“; 6.1. Съдебно-ботаническа експертиза; 6.2.
Съдебно-зоологическа експертиза; 6.5. Съдебноекологична експертиза.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Митко Илиев Ангелов, Неорганични и електрохимични производства, Патентно и изобретателско дело, експерт-оценител на щети при пътнотранспортни произшествия и експерт-оценител
на дълготрайни и оборотни материални активи,
7.1. Съдебно-химическа експертиза, 7.3. Съдебна
физико-химическа експертиза.
Д-р Мая Иванова Кичева, професионална
квалификация „Биохимик – клиничен химик“,
специалност „Молек ул ярна и фу нк ционална
биология“; 7.1. Съдебно-химическа експертиза;
7.2. Съдебно-физическа експертиза; 7.3. Съдебна
физико-химическа експертиза.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 1

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Радил Василев Радев, Зооинженер, 8.1. Съдебна
ветеринарномедицинска експертиза.
Д-р Светозар Василев Лещевски, Ветеринарна
медицина, 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска
експертиза.
Анета Тодорова Николова, Агроном по растителна защита, оценител на земеделски земи
и трайни насаждения, Растителна защита, 8.2.
Съдебно-агротехническа експертиза.
Динка Димитрова Константинова, Агроном,
Лозаро-градинар, 8.2. Съдебно-агротехническа
експертиза.
Мирослав Емилов Кож леев, Ветеринарен
лекар, 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска
експертиза.
Петър Кондев Петров, Зооинженер, магистър,
специалност „Селекция и репродукция на животните“, 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска
експертиза.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Димитър Георгиев Янков, Златарство, 9. Съдебно-изкуствоведски експертизи.
Димитринка Жейнова Дойчинова, Изобразително изкуство, исторически и археологически
съдебно-изкуствоведски експертизи; 9. Съдебноизкуствоведски експертизи.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Митко Илиев Ангелов, Неорганични и електрохимични производства, Патентно и изобретателско дело, експерт-оценител на щети при
пътнотранспортни произшествия и експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални
активи; 11. Други съдебни експертизи – Патентни
и авторски права.
Инж. Лиляна Савова Симеонова, специалност:
„Горско стопанство“; професионална квалификация: „Инженер по горско стопанство“; 11. Други
съдебни експертизи.
Росица Колева Недкова, специалност „Горско
стопанство“; специализация „Стопанисване на
горите“; професионална квалификация „Магистър – инженер по горско стопанство“, 11. Други
съдебни експертизи.
Д-р Мая Иванова Кичева, професионална квалификация „Биохимик – клиничен химик“, специалност „Молекулярна и функционална биология“;
11. Други съдебни експертизи: 1. Молекулярногенетична идентификация и определяне произход
на животни и пол на птици; 2. Определяне състав
и произход на хранителни продукти, суровини
и фуражи, вкл. генномодифицирани организми
(ГМО), с молекулярно-генетични методи; 3. Експертиза по писмени данни, касаещи т. 1 и т. 2.
Инж. Милена Иванова Иванова, професионална квалификация „Инженер-химик“; специалност
„Промишлена екология“; 11. Други съдебни експертизи: Здравословни и безопасни условия на
труд и трудови злополуки.
Дилян Димитров Стойков, професионална
квалификация „Магистър по социални дейности“;
специалност „Социални дейности“; Специализация „Социална работа с деца и юноши“; 11.
Други съдебни експертизи: Социални дейности,
социална работа с деца и юноши.
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Людмила Георгиева Божилова, професионална
квалификация „Икономист – счетоводител“, специалност „Счетоводство и контрол“ и „Стопанско управление“; 11. Други съдебни експертизи:
Горско стопанство.
Здравко Иванов Пехливанов, професионална
квалификация „Електроинженер“; специалност
„Ел. машини и апарати“ и „Охрана на труда“; 11.
Други съдебни експертизи: Трудови злополуки и
безопасност на труда.

1б. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за
съдебния район на Окръжния съд – Сливен,
за 2022 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“
Митко Йорданов Драганов, образование – вис
ше; специалност – технология на неорганичните вещества; квалификация – инженер-химик;
свидетелство за експерт-специалист; 1. К лас
„Криминалистични експертизи“, видове: 1.1.
Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3.
Съдебно-балистични експертизи.
Петко Колев Петков, образование – висше; 1.
Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 1.1.
Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни
експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични
експертизи.
Филип Томов Стоянов, образование – висше;
1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове:
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи;
1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи; 7. Клас „Експертизи
на материали, вещества и изделия“, видове: 7.1.
Съдебно-химическа експертиза; 7.3. Съдебна
физико-химическа експертиза.
Димитър Илиев Попов, образование – висше;
специалност – химична технология на дървесината; 1. Клас „Криминалистични експертизи“,
видове: 1.1. Криминалистични експертизи на
писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи;
1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични
криминалистични експертизи; 7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“, видове:
7.1. Съдебно-химическа експертиза; 7.3. Съдебна
физико-химическа експертиза.
Валентин Димитров Вълканов, образование – висше; специалност – биология; 1. Клас
„Криминалистични експертизи“, видове: 1.1.
Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни
експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични
експертизи; 6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“, вид: 6.3. Съдебно-микробиологична
експертиза.
Иван Иванов Стоянов, образование – средно
специално; специалност – селскостопанска техника и земеделие; 1. Клас „Криминалистични
експертизи“, видове: 1.2. Трасологични експертизи;
1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Георги Христов Георгиев, образование – висше;
специалност – психология; 1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 1.1. Криминалистични

Преводачи – Английски език
Ваня Костадинова Димова, образование – вис
ше, специалности „Право“; „Международен туризъм“; „Счетоводен и финансов мениджмънт“;
сертификат английски език – С2, съгласно Общата
Европейска езикова рамка.
Антон Тодоров Йорданов, образование – вис
ше; специалност „Английска филология“; допълнителна квалификация „Педагог“; сертификат за
ниво по английски език – С2, съгласно Общата
Европейска езикова рамка.
Татяна Тодорова Начкова, образование – вис
ше; професионална квалификация „Филолог
преводач и специалист по бизнес комуникация“;
специалност „Английска филология – превод и
бизнес комуникация“; сертификат за ниво по английски език – С2, съгласно Общата Европейска
езикова рамка.
Преводачи – Полски език
Десислава Янушова Желязкова, Българска
филология; сертификат полски език – С1, съгласно
Общата Европейска езикова рамка.
Преводачи – Сръбски език
Илка Иванова Енчева, образование – висше,
образователно-квалификационна степен „Магистър“; професионална квалификация „Филолог, учител по български език и литература“;
специалност „Славянска филология – сръбски,
хърватски език и сръбска, хърватска и словенска
литература“.
Преводачи – Хърватски език
Илка Иванова Енчева, образование – висше,
образователно-квалификационна степен „Магистър“; професионална квалификация „Филолог, учител по български език и литература“;
специалност „Славянска филология – сръбски,
хърватски език и сръбска, хърватска и словенска
литература“.
Преводачи – Словенски език
Илка Иванова Енчева, образование – висше,
образователно-квалификационна степен „Магистър“; професионална квалификация „Филолог, учител по български език и литература“;
специалност „Славянска филология – сръбски,
хърватски език и сръбска, хърватска и словенска
литература“.
2116

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната
власт за 2022 г. за съдебния район на Окръжния
съд – Ямбол, Административния съд – Ямбол,
както и за Специализирания наказателен съд
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експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични
експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5.
Биометрични криминалистични експертизи.
Ра дом и р Въ л чев Го спод и нов, о бра з ование – средно специално, специалност – технолог на химични и синтетични влакна; 1. Клас
„Криминалистични експертизи“, видове: 1.1.
Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични
криминалистични експертизи.
С п а с и м и р Йо рд а нов С п а с ов, о б р а з ов ание – средно специално, специалност – технолог на химични и синтетични влакна, 1. Клас
„Криминалистични експертизи“, видове: 1.1.
Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни
експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични
експертизи; 11. Клас „Други съдебни експертизи“ – Одорология (мирисови експертизи).
Тодор Андонов Тодоров, образование – средно;
1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове:
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи;
1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Атанас Тодоров Чиликов, образование – висше; 1. К лас „Криминалистични експертизи“,
видове: 1.1. Криминалистични експертизи на
писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи;
1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични
криминалистични експертизи.
Илиан Иванов Костов, образование – средно;
1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове:
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи;
1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Петър Недков Петров, образование – висше;
1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове:
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.4. Дактилоскопни експертизи;
1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Кирил Любомиров Попов, образование – вис
ше, медицина, специалност – паталогоанатом; 2.
Клас „Съдебномедицински експертизи“.
Димитрина Стойчева Стойчева-Славова, образование – висше, медицина, специалност – акушерство и гинекология; 2. Клас „Съдебномедицински експертизи“.
Мая Иванова Кичева, образование – висше,
специалност – молекул ярна и фу нк ционална
биология, квалификация – биохимик – клиничен
химик, диплом – кандидат на науките; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на
родителския произход; 2.6. Съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човека; Съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
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Димитър Василев Брънков, образование – вис
ше, медицина, специалност – нервни болести,
призната правоспособност по клинична електромиография; 2. Клас „Съдебномедицински експертизи“, видове: 2.1. Съдебномедицинска експертиза
на труп и трупни части; 2.2. Съдебномедицинска
експертиза на живи лица; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския
произход; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човека.
Светлозар Георгиев Кривошиев, образование – висше, медицина, специалност – вътрешни
болести, професионални заболявания; 2. Клас
„Съдебномедицински експертизи“.
Борис Петров Шахов, образование – висше,
специалност – молекулярна биология, професионална квалификация – молекулярен биолог,
специализация – микробиология; 2. Клас „Съдебномедицински експертизи“, видове: 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на
родителския произход; 2.6. Съдебномедицински
експертизи за идентификация на човека.
Йордан Иванов Стойков, образование – висше,
специалност – медицина, патологична анатомия
с цитопатология, квалификация – лекар, удостоверение за следдипломна квалификация по
съдебна медицина; 2. Клас „Съдебномедицински
експертизи“.
Атанас Панчев Славов, образование – висше,
придобита правоспособност – лекар, специалност – нервни болести; 2. Клас „Съдебномедицински експертизи“; видове: Съдебномедицинска
експертиза по писмени данни; Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Емил Николов Бъчваров, висше, придобита
правоспособност – лекар, специалност – съдебна медицина, трудов стаж – 32 години; 2. Клас
„Съдебномедицински експертизи“, видове: 2.1.
Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни
части; 2.2. Съдебномедицинска експертиза на
живи лица; 2.7. Съдебномедицинска експертиза
за установяване на родителския произход; 2.6.
Съдебномедицински експертизи за идентификация
на човека; Съдебномедицинска експертиза по
писмени данни; Съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Марин Костадинов Балтов, висше, придобита
правоспособност – лекар, специалност – съдебна медицина, трудов стаж – 24 години; 2. Клас
„Съдебномедицински експертизи“, видове: 2.1.
Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни
части; 2.2. Съдебномедицинска експертиза на
живи лица; 2.7. Съдебномедицинска експертиза
за установяване на родителския произход; 2.6.
Съдебномедицински експертизи за идентификация
на човека; Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; Съдебномедицинска експертиза по
писмени данни; Съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Мила Адрианова Табакова, образование – висше, придобита правоспособност – лекар, специалност – акушер-гинеколог, трудов стаж – 42
години; 2. Клас „Съдебномедицински експертизи“,
видове: 2.7. Съдебномедицинска експертиза за
установяване на родителския произход.
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3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Лариса Владимировна Димитрова, образование – висше, медицина, специалност – психиатрия; 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза.
Петър Георгиев Цингов, образование – висше,
медицина, специалност – психиатрия, сертификат – „Клинични и експертни области на психиатричната експертиза“; 3.1. Съдебно-психиатрична
експертиза.
Стефка Николова Ковачева, образование – вис
ше, медицина, специалност – психиатрия, сертификат – „Основи на съдебната психиатрия“; 3.1.
Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна
психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна
експертиза на психичното състояние по писмени
данни.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Мария Николова Николова, образование – висше, специалност – икономическа информатика,
квалификация – икономист по социално-икономическа информация; клас „Съдебно-икономически експертизи“.
Никола Иванов Николов, образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза, 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза.
Галина Господинова Тенева, образование – висше, степен – бакалавър, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна
професионална квалификация – вещо лице по
специалност – съдебни експертизи; клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.
Йорданка Митева Касидова, образование – висше, степен – бакалавър, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна
професионална квалификация – вещо лице по
специалност – съдебни експертизи; клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза; 4.3. Съдебностокова експертиза.
Диан Сухел Кайали, образование – висше,
степен – магистър, специалност – счетоводство и
контрол, квалификация – счетоводство и контрол,
икономист; клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Диньо Стои лов Сарай даров, образование – средно специално, техникум по икономика, специалност – икономическо планиране
и отчетност на търговията и промишлеността,
икономист-счетоводител.
Димитринка Николова Кабакова, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител; 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Илия Крумов Прокопиев, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
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Митко Кирилов Краев, образование – висше,
степен – магистър, специалности – финанси и
селскостопанска техника, квалификация – икономист и машинен инженер, оценка на машини
и съоръжения в сферата на селското стопанство,
автомобилния транспорт и строителството; 4. Клас
„Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Недко Иванов Ангелов, образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, финанси
и счетоводство, к валификаци я – икономистсчетоводител, специа лизаци я – съветник по
икономико-правни въпроси, съдебно-счетоводни
експертизи, сертификат – „Съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице“; „Международни счетоводни
стандарти“.
С т оя н к а Д и м и т рова Б он чева, обра зован ие – висше, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, финанси и счетоводство, квалификация – икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност, съдебно-счетоводен експерт – вещо лице, сертификат – „Международни
счетоводни стандарти“.
Николинка Вълкова Русева, образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
финанси и счетоводство, квалификация – икономист, съдебно-счетоводни експертизи, сертификат – съдебно-счетоводен експерт – вещо лице,
синдик, оценител на земеделски земи; 4. Клас
„Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Бою Иванов Боев, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация:
икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – организация и методология на счетоводната отчетност; специалист по индустриални
отношения, експерт-счетоводител, професионална
квалификация по международни счетоводни стандарти; 4. Клас „Съдебно-счетоводни експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Ангел Георгиев Тепсизов, образование – вис
ше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Кета Ангелова Дечева, образование – висше,
степен – магистър, специалност – стокознание,
квалификация – стоковед, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи и
експерт-проверител на измами; 4. Клас „Съдебноикономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Васил Димитров Господинов, образование –
висше, степен – магист ър, специалност – застраховане и социално дело с професионална
квалификация икономист-застраховател.
Десисла ва Ни колова Добрева, образование – висше, специалност – счетоводство и кон-
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трол, квалификация – икономист-счетоводител;
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Све тла на Н и колова Д и м и т рова, образо вание – висше, степен – бакалавър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация –
икономист. 4. К лас „Съдебно-икономическ и
експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Огнян Николов Бюлбюлев, образование – висше, степен – магистър, специалност – счетоводна
отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – експерт
по банки и банково дело, съдебно-счетоводни и
финасово-ценови експертизи и експерт-оценител
на машини, съоръжения, активи, земеделски земи;
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Атанас Стоянов Костов, Елхово, образование – средно специално, техникум по икономика,
специалност – икономика, квалификация – икономист-счетоводител; клас: „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Гроздю Константинов Гроздев, образование – висше, специалност – икономика на транспорта, квалификация – икономист; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Ели Йорданова Василева, образование – висше, специалност – публични финанси и икономика
и управление на селското стопанство, професионална квалификация – магистър по икономика,
международни счетоводни стандарти, специализация по управление на администрацията, организация на административната дейност и процеси;
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Десислава Иванова Паскалева, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър
по икономика, трудов стаж – 7 г.; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Катя Колева Пенева, образование – висше,
специа лност – счетоводна от четност, к ва лифи к а ц и я – и коном ис т - сче т овод и т ел, т ру дов
стаж – 37 г., специализация – ИУ на селищните
системи; лиценз за оценка на машини и съоръжения; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Мария Косева Баева, образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика;
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
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Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Цветан Иванов Атанасов, образование – вис
ше, специа лност – стокознание, к ва лификация – стоковед; 4. Клас „Съдебно-икономически
експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Ваня Радева Цачева, образование – висше,
образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – социални дейности, професионална квалификация: социални дейности
и счетоводство на предприятието/икономистсчетоводител, сертификат за експерт по финансови и социални проблеми и експерт-оценител
на ДМА в медицинските учреждения; 4. Клас
„Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.3.
Съдебно-стокова експертиза; 11. Клас „Други
съдебни експертизи“ – социално-икономически
експертизи.
Димит рина Тодорова Пет рова, образование – висше, образователно-квалификационна
степен – магистър, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – икономист – бизнес организатор, специализация – стопански бизнес, следдипломна квалификация по
специалност – съдебно-счетоводни експертизи и
квалификация съдебно-счетоводен експерт – вещо
лице; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Надежда Вакова Христова, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – магистър по
икономика; 4. К лас „Съдебно-икономически
експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Желязко Динков Желязков, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, професионална квалификация – икономист-счетоводител,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на търговски предприятия и за оценка на
земеделски земи и трайни насаждения; 4. Клас
„Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Николай Иванов Петров, образование – висше,
образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – икономика на отбраната
и сигурността и инженер по радиоелектроника,
професионална квалификация – магистър по
икономика; радиоинженер и философски проблеми на естествознанието; 4. Клас „Съдебноикономически експертизи“, вид: 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Йонка Иванова Христова, образование – висше,
образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – икономист по
счетоводната и финансово-контролна дейност,
свидетелство за следдипломна квалификация по
специалност съдебно-счетоводни експертизи; 4.
Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид:
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
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Биляна Михайлова Бояджиева, образование – висше, образователно-квалификационна
степен – магистър, специалност – международен
туризъм, с професионална квалификация – магистър по туризъм“; 4. Клас „Съдебно-икономически
експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Нели Петкова Гагашева, образование – висше,
образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – икономика и управление на
индустрията, квалификация – икономист – орга н изат ор на п ром и ш лено т о п роизводс т во,
сертификат за квалификация експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи;
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Пейчо Герганов Петков, образование – висше,
специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността – химия и металургия;
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3.Съдебно-стокова експертиза.
Ангел Тодоров Тодоров, образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист; 4. Клас „Съдебно-икономически
експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономичес
ка експертиза.
Маргарита Миткова Попова, образование –
висш е, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика;
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Те одора Ге орг иев а С т оя нов а , о бра з ов ание – висше, специалност – търг. бизнес и посредничество, квалификация – икономист-посредник,
трудов стаж – 17 г.; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза.
Борис Атанасов Борисов, образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител; 4. Клас
„Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза.
Нели Петкова Вълчева, образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол; счетоводство на предприятието, квалификация – икономист-счетоводител, втора специалност – финанси; трудов стаж – 5 г., 4 м.; месторабота – ЕТ
„Бизнес консулт – Нели Вълчева“ – управител;
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Добрин Тодоров Василев, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол; трудов стаж – 5 г.; месторабота – Счетоводна къща
„Фини & Добрин Василев“ – счетоводител; 4.

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид:
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Пепа Георгиева Пашова, образование – висше, специалност – икономист по строителството,
втора специалност – съдебно-счетоводни експертизи; трудов стаж – 33 г.; месторабота – „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД – водещ одитор
в регионален отдел „Контрол и одит“; 4. Клас
„Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Михаил Василев Михайлов, образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност; допълнителна квалификация – специализация на
финансови ревизори; трудов стаж – 40 години,
като вещо лице 21 години; 4. Клас „Съдебноикономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза.
Тошка Василева Георгиева, образование – вис
ше специалност – счетоводна отчетност; допълнителна к ва лификаци я – Организаци я и
методология на счетоводната отчетност в промишлеността; трудов стаж – 7 години; 4. Клас
„Съдебно-икономически експертизи“, видове:
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Е л иса ве та Ас енова С т ой кова, обра зование – висше, специалност – стопанско управление, допълнителна квалификация – инж. „Горско
стопанство“; трудов стаж – 14 години; 4. Клас
„Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Дра г ом и р И ва нов Д и м и т р ов, о бра з ование – висше, специалност – счетоводство и контрол и стопанско управление; професионална
квалификация – икономист; специализация – индустриален мениджмънт и предприемачество;
трудов стаж – 8 години и 11 месеца; 4. Клас
„Съдебно-икономически експертизи“, видове:
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Йовка Дончева Черкелова, образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност; квалификация – икономист-счетоводител; трудов
стаж – 14 години; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Николина Нейчева Манолова, образование,
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
лиценз от агенция за приватизация „Оценка на
недвижими имоти“; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения, 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“.
Станка Панайотова Дженева-Динева, образование – средно специално, строителен техникум,
специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3.
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Съдебна инженерно-технологична експертиза;
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Фи данка Георгиева Д женкова, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове:
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза;
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Марлена Серафимова Серафимова, образование – висше, специалност – транспортно
строителство – пътно строителство, строителен
инженер по транспортно строителство – пътно
строителство, оценка на недви ж ими имоти,
земеделски земи; 5. Клас „Съдебни инженернотехнически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна
строително-техническа експертиза.
Атанаска Димитрова Димитрова, образование – средно специално, техникум по строителство, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография,
строителен техник по геодезия, фотограметрия
и земеустройство.
Димитър Борисов Стоянов, образование – вис
ше, специалност – електрически машини и апарати, квалификация – електроинженер, оценка
на машини и съоръжения.
Димитър Иванов Андреев, образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер-земеустроител; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5.
Съдебна строително-техническа експертиза.
Жанка Димова Михайлова-Колева, образование – средно специално, строителен техникум,
специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителство и архитектура;
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Милчо Гочев Димитров, образование – средно
специално, техникум по механотехника, специалност – технология на машиностроенето, студена
обработка, квалификация – техник по технология на машиностроенето, студена обработка,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи.
Атанас Иванов Димов, образование – висше,
специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, строителен
техник; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Валентина Борисова Илиева-Димова, образование – висше, специалност – земеустройство,
квалификация – инженер-земеустроител, оценка
на недвижими имоти, оценител на земеделски
земи; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Мария Димитрова Златева, образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и
картография, квалификация – строителен инженер по геодезия, фотограметрия и картография,
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оценка на недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5.
Съдебна строително-техническа експертиза.
Станчо Колев Станчев, образование – висше,
специалност – ДВГ, квалификация – машинен
инженер, оценка на машини и съоръжения; 5.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза, 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа
експертиза.
Мирослав Георгиев Минев, образование – висше, специалност – ДВГ, квалификация – машинен
инженер; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза, 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза, 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Стоян Илиев Банев, образование – висше,
степен – магистър, специалност – технология
на машиностроенето и металорежещи машини,
квалификация – машинен инженер, оценка на
машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металорежещите машини; 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид:
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Иван Илиев Банев, образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5.
Съдебна строително-техническа експертиза.
Митко Кирилов Краев, образование – висше,
степен – магистър, специалности – финанси и
селскостопанска техника, квалификация – икономист и машинен инженер, оценка на машини
и съоръжения в сферата на селското стопанство,
автомобилния транспорт и строителството; 5.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична
експертиза.
Марийка Лазарова Воденичарова, образование – средно специално, строителен техникум,
специалност – архитектурен техник.
Свилена Георгиева Кехайова, образование – висше, специалност – изчислителна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика,
диплом за преквалификация – счетоводна отчетност с квалификация – икономист-счетоводител,
експерт-оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения.
Стойко Христов Пехливанов, образование – висше, степен – магистър, специалност – машиностроене, квалификация – машинен инженер с педагогическа специалност, автоексперт-оценител,
автотехническа експертиза, оценка на машини
и съоръжения; 5. Клас „Съдебни инженернотехнически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна
автотехническа експертиза.
Севдалин Димитров Дяков, образование – висше, степен – магистър, специалност – транспорт
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и енергетика, квалификация – машинен инженер,
автоексперт; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Дикран Бохос Бохосян, образование – висше,
степен – магистър, специалност – транспортна
техника и технологии, квалификация – машинен
инженер, автотехническа експертиза; 5. Клас
„Съдебна инженерно-технически експертизи“,
видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична; 5.8.
Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Пейо Генчев Даскалов, образование – полувисше; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза, 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
Деян Йорданов Атанасов, образование – висше, степен – магистър, специалност – транспорт
и енергетика, квалификация – машинен инженер
с педагогическа правоспособност, автоекспертоценител, автотехническа експертиза; 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“,
вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Иво Иванов Узунов, образование – висше,
специалност – изчислителна техника, спец. ПС,
квалификация – инженер по радиоелектроника;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа
експертиза.
Михаил Колев Михайлов, образование – висше, степен – магистър, специалност – транспорт
и енергетика, квалификация – машинен инженер
с педагогическа правоспособност, оценка на машини и съоръжения.
Евгения Георгиева Динева, образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер-земеустроител, оценител на
земеделски земи.
Константин Михайлович Якубович, образование – висше, специалност – архитектура; 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид:
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Павлина Костова Колева, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.5. Съдебна строително-техническа
експертиза.
Димитър Славов Керемидчиев, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти; 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид:
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Николай Колев Делев, образование – висше,
специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, удостоверение за професионална квалификация по оценка
на гори и земи в горския фонд, регистриран в
публичния регистър за упражняване на частна
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лесовъдска практика; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Николай Христов Христов, образование – висше, образователна квалификационна степен – магистър, специалност – топло-, газоснабдяване и
вентилация, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, машини
и съоръжения и автоексперт; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, вид: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза; 5.4. Съдебна
компютърно-техническа експертиза.
Йордан Георгиев Събев, образование – висше,
специалност – пожарна безопасност и техника;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа
експертиза.
Пламен Илиев Василев, образование – висше,
специалност – пожарна безопасност и техника;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа
експертиза.
Мария Петрова Шуманова, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Димитър Тодоров Игнев, образование – висше,
специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза и
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
И вел и н Краси м и ров Кр ъс т ев, образование – висше, образователно-квалификационна
степен – професионален бакалавър, специалност – автотранспортна и земеделска техника,
професионална квалификация – учител и инструктор за обучение на водачи на МПС – кат. „С“ и
„Т“; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, вид: 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза.
Николай Иванов Петров, образование – висше,
образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – икономика на отбраната
и сигурността и инженер по радиоелектроника,
професионална квалификация – магистър по икономика; радиоинженер и философски проблеми
на естествознанието; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Бойчо Гочев Узунов, образование – висше,
специалност – автом. на производството, удостоверение за повишаване на квалификацията по
противопожарна техника и безопасност; 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.
Милка Иванова Стаматова, образование – висше, специалност – ОПУС, квалификация – икономист по строителството, сертификат за оценителска правоспособност, удостоверение за
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оценител на земеделски земи, лиценз за оценки
на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; 5. Клас „Съдебни инженернотехнически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна
строително-техническа експертиза.
Ренета Тодорова Реванска, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – електротехника и финанси,
квалификация – електроинженер с педагогическа правоспособност и икономист, сертификат
за оценителска правоспособност за оценка на
недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.5. Съдебна
строително-техническа експертиза.
Кольо Георгиев Гяуров, образование – висше,
специалност – пожарна и аварийна безопасност,
квалификация – инженер по пожарна и аварийна
безопасност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.
Живко Възкресенов Бянов, образование – висше, специалност – противопожарна техника и
безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност; 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“,
вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.
Стоян Георгиев Тенев, образование – висше,
специалност – транспортна техника и технологии; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа
експертиза.
Стоян Колев Тенев, образование – висше,
специалност – пожарна и аварийна безопасност;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа
експертиза.
Благой Митев Димитров, образование – висше,
специалност – пожарна и аварийна безопасност,
квалификация – инженер по противопожарна
техника и безопасност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебнопожаротехническа експертиза.
Стоян Георгиев Стоянов, образование – висше,
специалност – пожарна и аварийна безопасност;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа
експертиза.
Кольо Димитров Петров, образование – висше,
специалност – пожарна и аварийна безопасност;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа
експертиза.
Анатоли Николаев Василев, образование – висше, специалност – защита при аварии и бедствия;
защита на националната сигурност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид:
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.
Нелиян Николаев Цонев, образование – висше,
специалност – електроника и автоматика; 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“,
вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.
Пламен Иванов Сулаков, образование – висше,
специалност – пожарна и аварийна безопасност;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически екс-
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пертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа
експертиза.
Николай Христов Георгиев, образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа
експертиза.
Веселин Георгиев Атанасов, образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа
експертиза.
Иван Георгиев Динев, образование – висше,
специалност – пожарна и аварийна безопасност;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа
експертиза.
Янко Боянов Боянов, образование – висше,
специалност – пожарна и аварийна безопасност;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа
експертиза.
Венцислав Панев Димитров, образование –
висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – машиностроителни технологии и мениджмънт, професионална
квалификация – машинен инженер-мениджър; 5.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1 Съдебна инженерно-техническа
експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична
експертиза; 5.5. Съдебно строително-техническа
експертиза.
Атанас Петров Атанасов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене;
с квалификация – инженер по експлоатация и
ремонт на АТТ; втора специалност – инструктор
за обучение на водачи на МПС – категория „С“;
трудов стаж – 7 години; месторабота – „Драйвкар“ – ЕООД – управител; 5. К лас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“; вид: 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза.
Мария Димитрова Златева – образование –
висше, специалност – инженер по геодезия, фотограметрия и картография; Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100100388/2009 г.
за оценка на недвижими имоти, издаден от КНОБ;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“; вид: 5.5. Съдебна строително-техническа
експертиза.
Д и м и т ър И в а нов Б ъч в а р ов – о б р а з ов ание – висше, специалност – офицер от РТВ – военен инженер по РЛС и инженер радиоелектроника;
трудов стаж – 14 години; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“; вид: 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна
инженерно-технологична експертиза.
Петьо Благоев Гицов – образование – висше,
специалност – строителство на жп линии, пътища
и мостове; трудов стаж – 22 години; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“; вид:
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Калоян Христов Куцаров – образование – вис
ше, специалност – АСУ – експерт и ремонт на
АСУ за ПВО във факултет на ПВО и КИС; с
квалификация – компютърни системи и технологии; трудов стаж 11 г.; 5. Клас „Съдебни
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инженерно-технически експертизи“; видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.4.
Съдебна компютърно-техническа експертиза.
Георги Христов Карамарков – висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи
и техническа безопасност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“; вид: 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Христо Георгиев Георгиев – висше, специалност – транспорт и енергетика; допълнителна
квалификация – автоексперт – ТУ – София; трудов стаж – 18 години; стаж като вещо лице – 5
години; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“; видове: 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Иван Тотев Иванов, образование – висше,
спец иа л нос т – зоои н женерс т во, к ва л ифи к ация – зооинженер.
Митко Тодоров Петев, образование – висше,
спец иа л нос т – зоои н женерс т во, к ва л ифи к ация – зооинженер.
Елена Димитрова Гинева, образование – висше, специалност – зооинженерство, квалификация – зооинженер.
Елена Колева Николова, образование – висше,
специалност – зоотехник, квалификация – зооинженер; 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Диана Иванова Иванова – образование – висше, специа лност – технологи я на кау чу ка и
пластмасите; втора специалност – маркетинг,
мениджмънт; трудов стаж – 17 г.; 7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“; 7.1.
Съдебно-химическа експертиза.
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
Биологическия факултет; специалност – молекулярна и функционална биология, месторабота – „Проген“ – ООД, София; заемана длъжност – управител и експерт; трудов стаж 24 години;
трудов стаж като вещо лице – 10 години; 7. Клас
„Експертизи на материали, вещества и изделия“;
7.1. Съдебно-химически експертиза (определяне и
количествен анализ на наркотични и упойващи
вещества, алкохол и други в биологични проби
и обекти).
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Мария Димитрова Златева, образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и
картография, квалификация – строителен инженер по геодезия, фотограметрия и картография,
оценка на недвижими имоти; 8. Клас „Съдебни
селскостопански експертизи“, вид: 8.2. Съдебноагротехническа експертиза.
Добромир Илиев Димитров, образование – висше, специалност – ветеринарна медицина, трудов
стаж – 28 г., месторабота ОДБХ – Ямбол, главен
инспектор; 8. Клас „Съдебни селскостопански
експертизи“, вид: 8.1. Съдебна ветеринаромедицинска експертиза.
С т е фа н Д и м и т р ов Же л я зков, о бра з ование – висше, специалност – ветеринарна медици-
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на; професионална квалификация – ветеринарен
лекар; трудов стаж – 7 години, 9 месеца и 26
дни; 8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“, вид: 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска
експертиза.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Оценителни експертизи“
Мария Димитрова Златева, образование – висше, специалност – инженер по геодезия, фотограметрия и картография; Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100028/2010 г.
за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, издаден от КНОБ; месторабота – ОСЗ
„Тунджа“ – Ямбол – старши експерт; 10. Клас
„Оценителни експертизи“.
Атанас Иванов Димов, образование – висше,
специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, строителен
техник, Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 820100133/6.02.2012 г. за оценка на
поземлени имоти в горски територии, издаден
от КНОБ; 10. Клас „Оценителни експертизи“,
вид: 10.9. Оценка на поземлени имоти в горски
територии.
Валентина Борисова Илиева-Димова, образование – висше, специалност – земеустройство,
квалификация – инженер земеустроител, трудов
стаж – 15 г., оценка на недвижими имоти, оценител на земеделски земи, Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 820100133/6.02.2012 г.
за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, издаден от КНОБ; 10. Клас „Оценителни
експертизи“, видове: 10.1. Оценка на недвижими
имоти и 10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Станчо Колев Станчев, образование – висше,
специалност – ДВГ, квалификация – машинен
инженер, оценка на машини и съоръжения; 10.
Клас „Оценителни експертизи“, вид: 10.3. Оценка
на машини и съоръжения.
Мирослав Георгиев Минев, образование – висше, специалност – ДВГ, квалификация – машинен
инженер, трудов стаж – 17 г., месторабота „София
Франс Ауто – Сливен“ – ООД, управител; 10. Клас
„Оценителни експертизи“, вид: 10.3. Оценка на
машини и съоръжения.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Ервант Гарбис Ованесян, образование – средно специално – техникум по механотехника,
специа лност – машинен тех ник, би ж у тери я,
златарство.
Елена Николова Георгиева, образование – висше, специалност – предучилищна педагогика,
квалификация – детски учител.
Елена Мирчева Даскалова, образование – висше, фармацевт, специалност – организация и
икономика на аптечното дело.
Ваня Радева Цачева, образование – висше,
образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – социални дейности, професионална квалификация: социални дейности
и счетоводство на предприятието/икономистсчетоводител, сертификат за експерт по финансови и социални проблеми и експерт-оценител
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на ДМА в медицинските учреждения; 11. Клас
„Други съдебни експертизи“ – социално-икономически експертизи.
Ангел Димитров Янчев, образование – средно професионално – техническо у чилище по
с т р ои т елс т во, ма йс т ор ско сви де т елс т во о т
Националната занаятчийска камара за занаят – бижутерство.
Мая Иванова Кичева, 11. Клас „Други съдебни експертизи“; 11.1. Молекулярно-генетична
идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; 11.2. Определяне състав
и произход на хранителни продукти, суровини
и фуражи, включително генно-модифицирани
организми (ГМО), с молекулярно-генетични
методи; 11.3. Експертиза по писмени данни,
касаещи 11.1 и 11.2.
На деж да Иванова Дими т рова, образование – висше, образователно-квалификационна
с т епен – ма г ис т ър, спец иа л нос т – соц иа л н и
дейности, магистърска програма – управление
на институциите за социална работа и удостоверение за достъп до класифицирана информация;
11. Клас „Други съдебни експертизи“.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона
за съдебната власт за 2022 г. за съдебния район
на Окръжния съд – Ямбол, Административния
съд – Ямбол, както и за Специализирания наказателен съд
Преводачи от/на полски език
Десислава Янушова Желязкова – сертификат
за владеене на полски език – С1 съгласно Общата
европейска езикова рамка.
Преводачи от/на арабски и кюрдски език
Бадри Али Шихо – роден в Аврин – Сирия,
Свидетелство за завършено гимназиално образование, хуманитарен профил, преводи от арабски
и кюрдски език.
Преводачи от/на турски език
Милка Янева Шигулова – сертификат за владеене на турски език – С1 и С2 съгласно Общата
европейска езикова рамка.
Преводачи от/на английски език
Татяна Тодорова Начкова – висше образование,
образователна степен „магистър“, Английска филология – превод и бизнес комуникации, собственик и преводач на „Арто Транслейшънс“ – ООД.
Ван я Костадинова Димова – висше образование „Право“ и „Международен туризъм“,
средно образование – гимназия с преподаване
на чуж ди езици – Бургас, с английски език,
Сертификат за владеене на английск и език
№ С11SR21505/13.07.2011 г., издаден от Чикаго,
Илинойс.
Преводачи от/на руски език
К а м ен Пе т р о в Д ю л г е р о в – С е р т ифи к ат
№ 044466/24.06.1988 г. за завършен курс в Беларуския технологичен институт за изучаване и
преподаване на руски език.
2119
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14. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31.03.2022 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
52 401
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2 053 035
Дълготрайни материални и
нематериални активи
137 378
Други активи
87 556
Депозит в управление „Емисионно“ 9 168 454
Всичко активи
11 498 824
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
5 525 705
Други пасиви
751 740
Всичко задължения
6 277 445
Основен капитал
20 000
Резерви
5 505 053
Неразпределена печалба
-303 674
Всичко собствен капитал
5 221 379
Всичко пасиви
11 498 824
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31.03.2022 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
41 357 827
Монетарно злато и други
инструменти в монетарно злато
4 497 642
Инвестиции в ценни книжа
18 726 909
Всичко активи
64 582 378
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
24 562 256
Задължения към банки
23 047 941
Задължения към правителството
и бюджетни организации
6 269 371
Задължения към други депозанти
1 534 356
Депозит на управление „Банково“
9 168 454
Всичко пасиви
64 582 378
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
2207
16. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета
с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 април 2022 г.
2204
372. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 4/2021 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Благоевград, Мариана Димитрова Карабунарова-Дановска – адвокат от Адвокатската
колегия – Благоевград, се лишава от право да
упражнява адвокатска професия за срок от пет
месеца.
2262
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372а. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 2/2022 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Благоевград, Петя Костадинова Иванова – адвокат от
Адвокатската колегия – Благоевград, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от дванадесет месеца.
2263
372б. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 1/2022 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Милена Василева Ахмакова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от шест месеца.
2264
92. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание
чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С220016-0910000270/11.03.2022 г. възлага на Димитър Стоилов
Димитров, идентификационен номер на ФЛ:
6909085846, адрес за кореспонденция: ул. Хаджи
Димитър № 32, гр. Нова Загора, област Сливен,
адрес по чл. 8 от ДОПК: ул. Хаджи Димитър № 32,
гр. Нова Загора, област Сливен, административна
сграда – двуетажна масивна, с частичен приземен
етаж със застроена площ на призема – 88 м 2 , застроена площ на първи етаж – 170 м 2 , застроена
площ на втори етаж – 131 м 2, и разгъната застроена
площ – 389 м 2 , представляваща имот с кадастрален № 76 в кв. 18 по ПУП на с. Млечино, община
Ардино, област Кърджали, одобрен със Заповед
№ 501 от 15.11.1988 г., при граници: изток – улица;
запад – улица; север – имот с кадастрален № 72,
кв. 18 (цех за закуски); юг – улица. Имотът се продава такъв, какъвто е в момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
2201
8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН, София,
обявява конкурс за академична длъжност доцент
по професионално направление 4.3. Биологически
науки за нуждите на секция „Биомониторинг и
екологичен риск“ към отдел „Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология“ – един, със срок за подаване на документи 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Изискванията към кандидатите и документите по
конкурса са публикувани на сайта на института:
www.iber.bas.bg. Справки: при научния секретар
на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail:katyageor@gmail.
com). Документи се подават в деловодството на
ИБЕИ, бул. Цар Освободител № 1, София.
2215
3. – Община А ксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на план-схема по чл. 108, ал. 2
от ЗУТ като част от КПИИ по чл. 150 от с.з. за
обект: „Външно кабелно електрозахранване от
съществуваща разпредeлителна кабелна кутия
РК-3 (част от мрежа ниско напрежение (НН)
към трафопост (ТП № 10 Аксаково) пред УПИ
VI-541, кв. 93, до нова разпределителна кутия тип
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РК-3 пред УПИ VII-2651, кв. 93, по действащия
план на гр. Аксаково, община Аксаково, област
Варна, и кабелно електрозахранване 0,4 kV от
нова разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ VII-2651,
кв. 93, по плана на гр. Аксаково, община Аксаково,
област Варна“. Проектът на изработената плансхема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към действащия
план на гр. Аксаково е изложен за разглеждане
в техническата служба на Община Аксаково,
ет. 4, стая 6. 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 изработената план-схема до кмета на
община Аксаково.
2270
36а. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за ПУП – план за регулация
и застрояване, свързан с изменение на УПИ III510, кв. 44 по ПУП – ПР на с. Краище, община
Белица, одобрен с Решение № 114 по протокол № 9
от 26.09.2011 г., на Общинския съвет – Белица, и
образуване на нов УПИ ІХ-510, кв. 44 по ПУП на
с. Краище, община Белица. Сьществуващият УПИ
ІІІ-510, кв. 44, променя своята площ от 718 кв. м
на 754 кв. м, като източната регулационна граница
се премества на изток по съществуваща на място
имотна граница. Предназначението на УПИ не
се променя и остава „За жилищно строителство“.
Новообразуваният УПИ ІХ-510, кв. 44 по ПУП на
с. Краище се предвижда да бъде с площ 661 кв. м
след прекратяване на съсобственост с Община
Белица. Предназначението на новообразувания
УПИ ІХ-510, кв. 44 по ПУП – ПРЗ на с. Краище е „За озеленяване“, което не се променя. 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 – Белица, с адрес:
ул. Георги Андрейчин № 15, Белица.
2203
1. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за определяне на трасе на
техническата инфраструктура за обект: „Външен
водопровод ПЕВП ∅ 160 х 9,5 РЕ100 PN10 с дължина 115 м, преминаващ през полски път – ПИ
57491.19.573, за захранване на ПИ 57491.19.94 в
м. Лахана, в землището на гр. Поморие, община
Поморие“, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат ПИ 57491.19.573 – полски път,
общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,087 дка, дължина на трасето – 115 м. Проектът за ПУП – ПП е изложен
в сградата на Община Поморие, ул. Солна № 5.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2273
224. – Община Русе на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 858 от
24.03.2022 г. Общинският съвет – Русе, е одобрил
ПУП – изменение на действащи подробни устройствени планове за квартали: Цветница, Родина,
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Здравец и Възраждане, и одобряване на план-схеми
на електронните мрежи за обект: „Разширение
на тръбна канална мрежа на БТК – ЕАД, посредством пасивна оптична мрежа на територията на
гр. Русе – квартали: Цветница, Родина, Здравец
и Възраждане – етап 3“. Решението може да се
обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Русе,
пред Административния съд – Русе.
2274
8. – Община Сандански, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изготвен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за осигуряване на „Транспортен достъп до имот
с идентификатор 68223.10.22, м. Чешмичката, от
КККР на с. Спатово, община Сандански, област
Благоевград“. Трасето на транспортния достъп
засяга част от поземлен имот с идентификатор
68223.10.159 с НТП – полски път на община Сандански по КККР на с. Спатово, община Сандански. Проектът за ПУП – ПП е изложен в стая
№ 406, ет. 4 в сградата на Община Сандански и
може да се прегледа от заинтересуваните всеки
работен ден в определеното приемно време на
Община Сандански. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Сандански.
2190
3. – Община Хасково на основание чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и чл. 134,
ал. 2, т. 6 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 577
от 25.03.2022 г. Общинск и я т съвет – Хасково, одобрява проект за подробен устройствен
план – изменение на план за улична регулация
между о.т. 40, о.т. 38, о.т. 37, о.т. 63, о.т. 44 и
о.т. 48, с. Долно Войводино, община Хасково.
Съгласно чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
2259
13. – Община Хасково на основание чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 16 и чл. 110, ал. 1, т. 2 от
ЗУТ съобщава, че с Решение № 576 от 25.03.2022 г.
Общинският съвет – Хасково, одобрява проект
за подробен устройствен план – план за регулация на поземлен имот 39863.61.295, м. Черници
по кадастралната карта на землище с. Криво
поле, община Хасково. С плана за регулация в
ПИ 39863.61.295, м. Черници, землище с. Криво
поле, се проектират улици с нови осови точки
от о.т. 210 до о.т. 219. Новите улици са с ширина
7 м, с два тротоара по 1 м и улично платно 5 м.
Новите улици образуват нови квартали с нови
номера 86, 87, 88 и 89, както следва: кв. 86 е образуван от улици с о.т. 210, 113, 211, 212 и част от
западната имотна граница на ПИ с идентификатор
39863.61.295; кв. 87 е образуван от улици с о.т. 113,
216, 215, 214, 211; кв. 88 е образуван от улици с
о.т. 212, 211, 213, 214, 219 и част от западната имот
на граница на ПИ с идентификатор 39863.61.295;
кв. 89 е образуван от улици с о.т. 219, 214, 215, 9,
217, 218 и част от южната имотна граница на ПИ
с идентификатор 39863.61.295. Във всеки квартал
се проектират урегулирани поземлени имоти,
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съобразени с построените жилищни сгради,
както следва: в кв. 86: УПИ I – за озеленяване, с
площ 798 кв. м; УПИ II – за жилищни нужди, с
площ 971 кв. м; УПИ III – за жилищни нужди, с
площ 1595 кв. м; УПИ IV – за жилищни нужди,
с площ 2056 кв. м; УПИ V – за жилищни нужди,
с площ 670 кв. м; в кв. 87: УПИ I – за жилищни
нужди, с площ 1807 кв. м; УПИ II – за жилищни
нужди, с площ 1534 кв. м; УПИ III – за жилищни
нужди, с площ 1300 кв. м; в кв. 88: УПИ I – за
жилищни нужди, с площ 826 кв. м; УПИ II – за
жилищни нужди, с площ 1628 кв. м; УПИ III – за
жилищни нужди, с площ 976 кв. м; в кв. 89: УПИ
I – за жилищни нужди, с площ 1388 кв. м; УПИ
II – за жилищни нужди, с площ 1061 кв. м; УПИ
III – за жилищни нужди, с площ 1972 кв. м;
УПИ IV – за жилищни нужди, с площ 1737 кв. м;
УПИ V – за жилищни нужди, с площ 1107 кв. м.
Вследствие направените проектни работи се
променя северната регулационна линия на кв. 5,
с. Криво поле, и съответно на УПИ I-39, кв. 5,
чиято площ става 1100 кв. м. Проектните работи
са отразени с червени и сини линии, надписи и
щрихи в графичната част на проекта. Съгласно
чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Хасково пред Административния съд – Хасково.
2258
94. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии – трасе на водопровод и водопроводно
отклонение, захранващ „Предприятие за производство на натурални и био сертифицирани
продукт и“ в поземлен имот с идентификатор
87374.29.11 по кадастралната карта на гр. Ямбол,
местност Двете могили. Трасето, обект на парцеларния план, преминава през ПИ 87374.27.67
(общинска публична собственост, земеделска
територия, НТП – За селскостопански, горски,
ведомствен път), ПИ 87374.27.241 (общинска
публична собственост, земеделска територия,
НТП – За селскостопански, горски, ведомствен
път), ПИ 87374.28.51 (общинска частна собственост, земеделска територия, НТП – Пасище), ПИ
87374.28.217 (общинска публична собственост,
земеделска територия, НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ 87374.29.221
(общинска публична собственост, земеделска
територия, НТП – За селскостопански, горски,
ведомствен път), ПИ 87374.29.168 (общинска
публична собственост, земеделска територия,
НТП – За селскостопански, горски, ведомствен
път) и достига до имота на възложителя – ПИ
87374.29.11. От сервитута на водопровода е засегнат и ПИ 87374.25.256 (държавна публична
собственост, територия на транспорта, НТП – За
път от републиканската пътна мрежа). Проектът
е изложен за разглеждане в Община Ямбол, стая
302. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2191
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Административният съд – Варна, ХХVІ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпила жалба
от „Добротич уинд“ – АД, Варна, ЕИК 2007734,
против Решение № 60 по п ротокол № 4 от
30.01.2012 г. на Общинския съвет – Ветрино. По
жалбата е образувано адм.д. № 382/2022 г. по
описа на Административния съд – Варна, ХХVІ
състав, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 12.05.2022 г. от 13,30 ч.
Съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
2234
Административният съд – Варна, ХХVІ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпила жалба
от „Добротич уинд“ – АД, Варна, ЕИК 2007734,
против Решение № 388 от 31.01.2022 г. на Общинския съвет – Ветрино. По жалбата е образувано
адм.д. № 382/2022 г. по описа на Административния съд – Варна, ХХVІ състав, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
12.05.2022 г. от 13,30 ч. Съгласно чл. 189, ал. 2 от
АПК всеки, който има правен интерес, може да
се присъедини към оспорването или да встъпи
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото, без да има право да иска
повтаряне на извършени процесуални действия.
2235
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване по заповед с характер
на жалба на областен управител на област Видин
против Решение № 1, т. 2, взето с протокол № 1 от
7.01.2022 г. на Общинския съвет – Видин, с което
е определена ТБО за 2022 г. за община Видин,
съгласно приложение № 1, което е неразделна
част от решението. Лицата, за които оспореният
акт е благоприятен, могат да встъпят като страни
наред с административния орган до началото
на устните състезания при всяко положение на
делото съгласно чл. 182, ал. 2 от АПК, по което
е образувано адм. д. № 29/2022 г. по описа на
Административния съд – Видин, което е насрочено за разглеждане на 17.05.2022 г. от 10,20 ч.
2218
Административният съд – София-град, съобщава, че е постъпило оспорване срещу чл. 8
и 9 от Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в Прокуратурата на Република
България, утвърдена със Заповед № РД-02-7 от
7.04.2016 г., изменена и допълнена със Заповед
№ РД-04-459 от 27.12.2018 г. на главния прокурор
на Република България, по което е образувано
адм. д. № 1406/2022 г. по описа на АССГ, II тричленен състав, насрочено за 13.05.2022 г. от 14 ч.
Лицата, които имат правен интерес, могат да се
присъединят към оспорването или да встъпят
като страна наред с административния орган до
началото на устните състезания при всяко положение на делото, без да имат право да искат
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повтаряне на извършени процесуални действия,
като подадат заявление до съда с приложени към
него преписи за другите страни в производството.
2205
Добричкият окръжен съд съобщава на Емруллах Абай, гражданин на Република Турция,
роден на 18.01.1987 г., че срещу него е заведен
иск за оспорване на произход – предмет на гр.д.
№ 379/2021 г., и че има възможност в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на съобщението да се яви в съда, за да получи
лично или чрез надлежен представител препис от
искова молба с приложенията, като му указва, че
ако не се яви в този срок, съдът ще му назначи
особен представител.
2233
Старозагорският районен съд съобщава на
Люлизен Небиа Рафши, роден на 13.08.1969 г.
в Панчево, Общинско управление Войводина,
гражданин на Република Сърбия, с неизвестен
адрес в чужбина, да се яви в двуседмичен срок от
обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ в канцеларията на Старозагорския районен
съд, за да получи препис от исковата молба и
приложенията към нея по гр. дело № 680/2022 г.
по описа на съда, подадена от Пенка Димитрова
Рафши от Стара Загора, ул. Гео Милев № 56, с
която е предявен иск по чл. 49 СК. В случай че
не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще гледа делото при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2202
Районният съд – Тутракан, призовава Садик
Зенуни, роден на 12.08.1968 г. в с. Горно Седларце,
община Боговине, Северна Македония, с последен адрес Северна Македония, сега с неизвестен
адрес в Република България, да се яви в съда
като ответник в двуседмичен срок считано от
обнародването в „Държавен вестник“ за получаване на съобщение по чл. 131 от ГПК ведно с
исковата молба и приложенията към нея по гр. д.
№ 20223430100119/2022 г., заведено от Гюлбахар
Фераим Ахмед, иск с правно основание чл. 49,
ал. 1 от СК. Ответникът Садик Зенуни да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като
съдът ще му назначи особен представител.
2206
Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155,
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д.
№ 2767/2020 г. по описа на съда по предявена на
30.11.2020 г. искова молба на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с правно
основание по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и цена
на иска 891 986,87 лв., за отнемане в полза на
държавата на следното имущество, както следва:
І. От Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500,
на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ с цена на иска 4100 лв.:
– равностойността на 100 дружествени дяла
в размер 100 лв. от капитала на „Вино Ем Ви Ди
86“ – ЕООД, ЕИК 204334273;
– лек автомобил марка „Ситроен“, модел
„Ц4“, регистрационен номер А7042ММ, № на
рама – V F 7L A NF UC74144133, № на двигат еля – NFU10FX5G2490800, цвят – черен металик,
дата на първоначална регистрация 29.11.2005 г.
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Пазарна стойност на автомобила към настоящия
момент – 4000 лв.
ІІ. От Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500,
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1
и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 916 586,87 лв.:
– сумата в размер 220 лв., получена от продажбата на 20 дружествени дяла от капитала на
„Вино Ем Ви Ди“ – ЕООД, ЕИК 200935223;
– сумата в размер 200 лв., получена от продажбата на 20 дружествени дяла от капитала на
„МАБ – 09“ – ЕООД, ЕИК 200923071;
– сумата в размер 18 995 лв., представляваща
предоставен заем от Марин Валентинов Добрев
на „Вино Ем Ви Ди“ – ЕООД, с ЕИК 200935223,
за 2017 г.;
– сумата в размер 2565 лв., представляваща вноски на каса, послужила за плащане на
погасителните вноски по кредитната карта, по
разплащателна сметка с кредитна карта с IBAN
BG03FINV915010BGN0QVIM в лв., открита на
10.02.2011 г. в „ПИБ“ – АД, с титуляр Марин
Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500;
– сумата в размер 11 334,36 лв., представляваща
преобразуван остатък от вноски на каса по разплащателна сметка с IBAN BG90STSA93000020900806
в лв., открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с тит ул яр Марин Ва лентинов Добрев, ЕГН
8609160500;
– сумата в размер 16 912,14 лв., представляваща вноски на каса от трето лице Ангел Димов
Костадинов с пълномощно 2024/2013 г., по разплащателна сметка с IBAN BG90STSA93000020900806
в лв., открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с тит ул яр Марин Ва лентинов Добрев, ЕГН
8609160500;
– сумата в размер 2280,92 лв., представляваща
вноски на каса, послужила за плащане на погасителните вноски по кредит, по разплащателна
сметка с IBAN BG90STSA93000020900806 в лв.,
открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с тит ул яр Марин Ва лентинов Добрев, ЕГН
8609160500;
– сумата в размер 9731,13 лв., представляваща
преобразуван остатък от вноски на каса по разплащателна сметка с IBAN BG90STSA93000020900806
в лв., открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с тит ул яр Марин Ва лентинов Добрев, ЕГН
8609160500;
– сумата в размер 3805 лв., представляваща
вноски на каса от трето лице Ангел Димов Костадинов с пълномощно 2024/2013 г., по разплащателна сметка с IBAN BG90STSA93000020900806
в лв., открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с тит ул яр Марин Ва лентинов Добрев, ЕГН
8609160500;
– сумата в размер 4812,44 лв., представляваща
вноски на каса, послужила за плащане на погасителните вноски по кредит, по разплащателна
сметка с IBAN BG90STSA93000020900806 в лв.,
открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с тит ул яр Марин Ва лентинов Добрев, ЕГН
8609160500;
– сумата в размер 669,18 лв., представляваща преобразуван остатък от вноски на каса от
трето лице Ангел Димов Костадинов с пълномощно 2024/2013 г., по разплащателна сметка с
IBAN BG90STSA93000020900806 в лв., открита
на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500;
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– сумата в размер 1182 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка с
IBAN BG90STSA93000020900806 в лв., открита
на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500;
– сумата в размер 5512,30 лв., представляваща вноски на каса от трето лице Ангел Димов
Костадинов с пълномощно 2024/2013 г., послужила за плащане на погасителните вноски
по кредит, по разплащателна сметка с IBAN
BG90STSA930 0 0 02090 0806 в лв., о т к ри та на
3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500;
– сумата в размер 82 лв., представляваща
превод от трето лице, по разплащателна сметка
с IBAN BG90STSA93000020900806 в лв., открита
на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500;
– сумата в размер 4949,33 лв., представляваща преобразуван остатък от вноски на каса от
трето лице Ангел Димов Костадинов с пълномощно 2024/2013 г., по разплащателна сметка с
IBAN BG90STSA93000020900806 в лв., открита
на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500;
– сумата в размер 275 лв., представляваща
превод от трето лице, по разплащателна сметка
с IBAN BG90STSA93000020900806 в лв., открита
на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500;
– сумата в размер 4194,36 лв., представляваща
преобразуван остатък от вноски на каса по разплащателна сметка с IBAN BG90STSA93000020900806
в лв., открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с тит ул яр Марин Ва лентинов Добрев, ЕГН
8609160500;
– сумата в размер 7615,40 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит, по разплащателна
сметка с IBAN BG90STSA93000020900806 в лв.,
открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с тит ул яр Марин Ва лентинов Добрев, ЕГН
8609160500;
– сумата в размер 1583,74 лв., трансферирана от сметка с IBAN BG90STSA93000020900806,
представляваща вноски на каса по разплащателна
сметка за обслужване на плащанията с кредитна
карта с IBAN BG16STSA93000021599374, открита
на 6.03.2014 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500;
– сумата в размер 4852,55 лв., представляваща
погасителни вноски по кредитната карта, по разплащателна сметка за обслужване на плащанията
с кредитна карта с IBAN BG16STSA93000021599374,
открита на 6.03.2014 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500;
– сумата в размер 50 лв., трансферирана от
сметка с IBAN BG58STSA93000021591731, представляваща погасителните вноски по кредитната
карта, по разплащателна сметка за обслужване на плащанията с кредитна карта с IBAN
BG16STSA93000021599374, открита на 6.03.2014 г.
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500;
– сумата в общ размер 1033,11 лв., трансферирана от сметка с IBAN BG90STSA93000020900806,
представляваща погасителни вноски по кредитната карта, по разплащателна сметка за
обслужване на плащанията с кредитна карта с
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IBAN BG29STSA93000023914045 в лв., открита
на 4.10.2016 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500;
– сумата в размер 4550 лв., представляваща
погасителни вноски по кредитната карта, по разплащателна сметка за обслужване на плащанията
с кредитна карта с IBAN BG29STSA93000023914045
в лв., открита на 4.10.2016 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с тит ул яр Марин Ва лентинов Добрев, ЕГН
8609160500;
– сумата в размер 4,08 евро с левова равно
стойност 7,98 лв., трансферирана от сметка с
IBAN BG90STSA93000020900806, представляваща
вноски на каса по разплащателна сметка в евро
с IBAN BG40STSA93000025766935, открита на
11.12.2018 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500;
– сумата в размер 12 473,24 лв., представл яваща погаси телни вноск и по к реди т по
основна сметка модула безком. пл. с IBA N
BG73UNCR70 0 01522150 013 в лв., от к ри та на
16.12.2014 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500;
– сумата в общ размер 58,64 лв., трансферирана
от сметка с IBAN BG87UNCR70001522562302, представляваща вноски на каса по основна сметка модула безком. пл. с IBAN BG73UNCR70001522150013
в лв., открита на 16.12.2014 г. в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Марин Валентинов
Добрев, ЕГН 8609160500;
– сумата в общ размер 37,11 лв., трансферирана
от сметка с IBAN BG13UNCR70001520614904, представляваща вноски на каса по основна сметка модула безком. пл. с IBAN BG73UNCR70001522150013
в лв., открита на 16.12.2014 г. в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Марин Валентинов
Добрев, ЕГН 8609160500;
– сумата в размер на 10 322 лв., представляваща погасителни вноски по кредитната карта,
погасителна сметка с кредитна карта VISA Classic
с IBAN BG13UNCR70001520614904 в лв., открита на
5.06.2012 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500;
– сумата в размер 7935 лв., представляваща
погасителни вноски по кредитната карта по погасителна сметка с кредитна карта VISA Classic с
IBAN BG87UNCR70001522562302 в лв., открита на
11.03.2016 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500;
– сумата в размер 205,71 лв., представляваща
платена щета по сключена застраховка от ЗАД
„Алианц България Живот“ – АД;
– сумата в размер 462 164,23 лв., представляваща парични вноски от Марин Валентинов
Добрев във „Вино Ем Ви Ди“ – ЕООД, с ЕИК
200935223 за периода от 2010 г. до 2015 г.;
– сумата в размер 287 278 лв., представляваща
част от направените парични вноски от Марин
Валентинов Добрев във „Вино Ем Ви Ди“ – ЕООД,
с ЕИК 200935223 през 2016 г.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 19.07.2022 г. от 10 ч. В
двумесечен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, предмет на отнемане
в настоящия процес, могат да встъпят в делото,
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като предявят съответния иск пред Бургаския
окръжен съд в настоящото дело.
2103
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че по гр. д. № 1747/2020 г. по описа на
съда е постъпило искане с вх. № 18025/20.07.2020 г.
от Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество,
БУЛСТАТ 129010997, действаща чрез председателя
Сотир Стефанов Цацаров, и адрес за призоваване:
Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, против
Стоян Димитров Стоянов с ЕГН 8802127940 и постоянен и настоящ адрес: Варна, район „Младост“,
ул. Георги Черкелов № 18, ет. 4, ап. 31, и Василка
Янкова Георгиева с ЕГН 9011148830 и постоянен и
настоящ адрес: Варна, район „Младост“, ул. Георги
Черкелов № 18, ет. 4, ап. 31, с което е предявен иск
с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ
и цена на иска 160 184,15 лв.
Ищецът е заявил петитум, с който на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ съдът да постанови решение, с което да се отнеме в полза на
държавата имущество на стойност 160 184,15 лв.
от Стоян Димитров Стоянов, ЕГН 8802127940, с
постоянен и настоящ адрес: Варна, район „Младост“, ул. Георги Черкелов № 18, ет. 4, ап. 31, и
Василка Янкова Георгиева, ЕГН 9011148830, с
постоянен и настоящ адрес: Варна, район „Младост“, ул. Георги Черкелов № 18, ет. 4, ап. 31,
както следва:
Отнеме на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответника Стоян
Димитров Стоянов, ЕГН 8802127940, недвижим
имот с цена на иска 5300 лв., а именно:
1. Недвижим имот, намиращ се във Варна,
район „Младост“, с.о. Пчелина, ул. Георги Черкелов № 18, представляващ 11,33 кв. м ид. ч. от
поземлен имот с идентификатор 10135.3506.468 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-64
от 16.05.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение със Заповед № КД14-03-85 от 8.01.2014 г. на началника на СГКК,
намиращ се във Варна, район „Младост“, с.о.
Пчелина, ул. Георги Черкелов № 18, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване
до 10 м, стар идентификатор 10135.3511.485,
10135.3521.1, номер по пред ходен план: 468,
п ри с ъ с ед и: 10135.350 6.46 4, 10135.350 6.1591,
10135.3506.1590, 10135.3506.1117, 10135.3506.467,
10135.3506.1678, 10135.3506.1652, 10135.3506.469,
10135.3506.1055, които идеални части по одобрен
инвестиционен проект са индивидуализирани и
ще се ползват от купувача като паркомясто № 2,
разположено във вътрешния двор на жилищната
сграда, при граници съгласно архитектурен проект-ситуация: паркомясто № 1, вътрешен двор,
паркомясто № 3, вътрешен двор.
2. Мотопед „Сузуки АИ 50“, рег. № ТХ2643М,
дата на първоначална регистрация – 23.10.1997 г.,
рама номер: V T TA A911E0 010 0487, двигател:
A183100362.
Отнеме на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответниците
Стоян Димитров Стоянов, ЕГН 8802127940, и Василка Янкова Георгиева, ЕГН 9011148830, недвижим
имот с цена на иска 5500 лв., а именно:
1. Недвижим имот, намиращ се във Варна,
район „Младост“, местност Пчелина № 468,
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представляващо паркомясто № 1, разпределено за
ползване към апартамент № 31, намиращо се във
вътрешния двор по проекта на построената в този
имот жилищна сграда, с площ 11,30 кв. м от поземления имот, при граници: паркомясто № 2 и от три
страни вътрешен двор, както и 51,31 кв. м ид. ч.
от поземлен имот с идентификатор 10135.3506.468,
целият с площ 1873 кв. м, трайно предназначение
на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: ниско застрояване до 10 м, стар идентификатор 10135.3511.485, 2 10135.3521.1, номер по
предходен план: 468, при съседи: 10135.3506.464,
10135.3506.1591, 10135.3506.1590, 10135.3506.1117,
10135.3506.467, 10135.3506.1678, 10135.3506.1652,
10135.3506.469 и 10135.3506.1055.
Отнеме на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка
с чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от ответниците Стоян Димитров Стоянов, ЕГН 8802127940, и Василка
Янкова Георгиева, ЕГН 9011148830, недвижим имот
с цена на иска 100 000 лв., а именно:
1. Недвижим имот, намиращ се във Варна,
местност Пчелина № 468, ет. 4, представляващ
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10135.3506.468.3.31 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени
със Заповед № РД-18-64 от 16.05.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, представляващ
апартамент № 31, със застроена площ 91,85 кв. м,
предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия
етаж – 10135.3506.468.3.32 и 10135.3506.468.3.33, под
обекта – 10135.3506.468.3.25, 10135.3506.468.3.23 и
10135.3506.468.3.24, над обекта – няма, при граници по документ за собственост: вътрешен двор,
вътрешен двор, ап. № 32, вътрешен двор, както
и 14,22 кв. м ид. ч. от общите части на сграда
№ 3 и от отстъпеното право на строеж върху
поземления имот с идентификатор 10135.3506.468.
Данъчна оценка на имота в размер 42 139,20 лв.
Отнеме на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Василка Янкова
Георгиева, ЕГН 9011148830, имущество с цена на
иска 5000 лв., а именно:
1. Лек автомобил марка „БМВ“, модел „Х5“,
рег. № В7117ВМ, дата на първоначална регистрация – 7.11.2002 г., рама номер: WBAFB91040LN74507,
двигател: 52202820468S1.
Отнеме на основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответника
Стоян Димитров Стоянов, ЕГН 8802127940, стойността на отчужденото имущество с цена на иска
38 452,71 лв., а именно:
1. сумата в размер 6000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „330 И“,
р е г. № Т Х 0 2 2 2 Х Н , д а т а н а п ъ р в о н а ч а л на рег ис т ра ц и я – 15.09.20 02 г., рама номер:
WBAEV51030KM66445, двигател: 35602789306S3;
2. сумата в размер 300 лв., представляваща
стойността на лек автомобил марка „БМВ“, модел
„3 ЕР Реихе“, рег. № В3031НТ, дата на първоначална регистрация – 20.06.2012 г., рама номер:
WBAKF51060E488826, двигател: 11308184N53B30A,
към датата на бракуване;
3. сумата в размер 300 лв., представляваща
стойността на лек автомобил марка „Фолксваген“,
модел „Голф“, рег. № В5478РТ, дата на първоначална регистрация – 30.07.1991 г., рама номер:
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WVWZZZ1GZMW807764, двигател: PF207154, към
датата на бракуване;
4. сумата в размер 6500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Голф“, рег. № ТХ8881АМ, дата на първоначална регистрация – 2.06.2009 г., рама номер:
WVWZZZ1KZ9W566178, двигател: CBA467952;
5. сумата в размер 900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуж дава не на лек а вт омоби л марк а „ Ау д и“, мо дел „А4“, рег. № В2220ВТ, дата на първоначална регистрация – 16.07.1999 г., рама номер:
WAUZZZ8DZYA002457, двигател: AFN948365;
6. сумата в размер 9500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „7 ЕР
Реихе“, рег. № В7117СА, дата на първоначална рег ист рац и я – 19.06.20 06 г., рама номер:
WBAHL81000DH78119, двигател: 41222;
7. сумата в размер 4518,19 лв., представляваща
непреобразувани вноски по разплащателна сметка
в евро с IBAN: BG61 UNCR 7000 1522 4720 75,
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Стоян
Димитров Стоянов, ЕГН 8802127940;
8. сумата в размер 1233,10 лв., представляваща
непреобразувани вноски по разплащателна сметка
в левове с IBAN: BG90 STSA 9300 0021 2302 18, в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Стоян Димитров
Стоянов, ЕГН 8802127940;
9. Сумата в размер 1065,61 лв., представляваща
непреобразувани вноски от трети лица по разплащателна сметка в левове с IBAN: BG90 STSA 9300
0021 2302 18, в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Стоян Димитров Стоянов, ЕГН 8802127940;
10. сумата в размер 287,22 лв., представляваща
непреобразувани получени печалби от залагания
по разплащателна сметка в левове с IBAN: BG90
STSA 9300 0021 2302 18, в „Банка – ДСК“ – ЕАД,
с т и т ул я р С т оя н Д и м и т ров С т оя нов, ЕГ Н
8802127940;
11. Сумата в размер 7848,59 лв., представляваща
непреобразувани вноски по разплащателна сметка
в евро с IBAN: BG43 STSA 9300 0022 0454 76, в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Стоян Димитров
Стоянов, ЕГН 8802127940.
Отнеме на основание чл. 151 във връзка с чл. 144,
чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответника Стоян Димитров Стоянов, ЕГН 8802127940,
стойността на отчужденото имущество с цена на
иска 800 лв., а именно:
1. Сумата в размер 800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуж даване на лек автомобил марка „Форд“, модел
„Фиеста“, рег. № ТХ8858ХН, дата на първоначална регистрация – 27.01.1999 г., рама номер:
WF0AXXGAJAWR09919, двигател: DHBWR09919.
Отнеме на основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Василка Янкова
Георгиева, ЕГН 9011148830, стойността на отчужденото имущество с цена на иска 5131,44 лв., в т. ч.:
1. сумата в размер 4500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуж даване на лек автомобил марка „БМВ“, модел
„320 ЦИ“, рег. № ТХ2220АМ, дата на първоначална регистрация – 24.08.2001 г., рама номер:
WBABN11070JV52083, двигател: 226S132131955;
2. сумата в размер 631,44 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит 4, отпуснат съглас-

С Т Р.

158

ДЪРЖАВЕН

но Договор № 7402618748 от 15.05.2012 г. от „Ти
Би Ай Банк“ – ЕАД, с титуляр Василка Янкова
Георгиева, ЕГН 9011148830.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
5.10.2022 г. от 16,30 ч.
Указва на заинтересованите лица, че в срок
до приключване на първото по делото съдебно
заседание могат да предявят своите претенции
върху имуществото.
2121
Разградският окръжен съд на основание
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има
образувано гр. д. № 21/2022 г. въз основа на
постъпило мотивирано искане от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество срещу Халид
Юксел Халид, ЕГН 9401278825, с постоянен и
настоящ адрес: Разград, община Разград, област
Разград, ул. Черна № 40, с правно основание
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и цена на иска в
размер на 189 728,83 лв., както следва:
От Халид Юксел Халид, ЕГН 9401278825, на
основание чл. 149 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на
84 000 лв., в т.ч.:
1/2 ид. ч. от недвижим имот, намиращ се в
Разград, община Разград, област Разград, ул. Черна
№ 40: 1/2 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор № 61710.502.5069, с площ 284 кв. м, при
съседи: ПИ 61710.502.7147, ПИ 61710.502.5070, ПИ
61710.502.468 и ПИ 61710.502.7148, заедно с построените в имота: едноетажна еднофамилна жилищна
сграда с идентификатор № 61710.502.5069.3, със
застроена площ 34 кв. м, построена в югоизточната част на имота, и хангар, гараж с идентификатор № 61710.502.5069.4, със застроена площ 25
кв. м, построен в североизточната част на имота,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 166, том ІІІ, рег. № 7950,
дело № 440 от 7.11.2017 г. (акт № 176, том 14, дело
№ 2934/2017 г. на СВ – Разград), собственост на
Халид Юксел Халид, ЕГН 9401278825, с пазарна
стойност към настоящия момент – 14 000 лв.
Лек автомобил „БМВ М6“ с рег. РР 8412 ВК, дата
на първоначална регистрация 19.04.2013 г., рама
№ WBS6C91030DV73061, двигател № 20010445,
придобит на 17.07.2018 г., собственост на Халид
Юксел Халид, ЕГН 9401278825, с пазарна стойност
към настоящия момент – 70 000 лв.
От Халид Юксел Халид, ЕГН 9401278825, на
основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 2500 лв., в т.ч.:
Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. РР 8384
ВС, дата на първоначална регистрация 2.01.2002 г.,
рама № WVWZZZ1JZ2B082168, без № на двигател,
придобит на 15.12.2016 г., собственост на Халид
Юксел Халид, ЕГН 9401278825, с пазарна стойност
към настоящия момент – 2500 лв.
От Халид Юксел Халид, ЕГН 9401278825, на
основание чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на
510 лв., в т.ч.:
Парични средства на стойност 510 лв., в т.ч.: 1
бр. банкнота с номинал 100 лв., със сериен номер
АБ5017516; 7 бр. банкноти с номинал 50 лв., със
следните серийни номера: БИ8860467; БМ5530416;
БП1825997; БУ7142744; БО2427482; БЕ4045218;
БО6275063; 6 бр. банкноти с номинал 10 лв., със
следните серийни номера: БР7665945; БХ2995508;
БХ5002350; БФ7667748; БС1490987; БТ3414036, соб-
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ственост на Халид Юксел Халид, ЕГН 9401278825,
доброволно предадени на 13.05.2020 г. по досъдебно производство № 3/2020 г. по описа на Сектор
„Борба с организираната престъпност“ – Русе,
Разград, прокурорска преписка № 364/2020 г.
по описа на Окръжната прокуратура – Разград,
съхранени в банков трезор на „Централна кооперативна банка“ – АД, на името на Окръжната
прокуратура – Разград.
От Халид Юксел Халид, ЕГН 9401278825, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 149, чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер
на 16 000 лв. в т.ч.:
Сумата в размер на 14 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „БМВ 645 ЦИ“ с рег.
РР 4337 ВК, дата на първоначална регистрация
23.01.2004 г., рама № WBAEH71020B291589, двигател № N62B44A52693169, придобит на 26.06.2017 г.
и отчужден на 23.01.2018 г.
Сумата в размер на 2000 лв., представляваща
непреобразуваната част от пазарната стойност
към датата на отчуждаване на лек автомобил
„Субару Импреза“ с рег. РР 4253 ВК, дата на
първоначална регистрация 15.06.2000 г., рама
№ GC8002903, двигател № 708232, придобит на
14.12.2017 г. и отчужден на 18.04.2018 г.
От Халид Юксел Халид, ЕГН 9401278825, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на
86 718,83 лв., в т.ч.:
Сумата в размер на 19 580 лв., левовата равностойност на 10 000 евро, представляваща възстановена сума по предоставен заем на Лютви
Кадиров Мехмедов на 9.08.2019 г.
Сумата в размер на 5444,62 лв., левовата
равностойност на 2800 евро, представляваща
получени лихви по предоставен заем на Лютви
Кадиров Мехмедов на 9.08.2019 г.
Сумата в размер на 3000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. РР
3637 ВА, дата на първоначална регистрация
10.11.2000 г., рама № WVWZZZ1JZ1D376758, двигател № ASV125642, придобит на 24.06.2013 г. и
отчужден на 12.05.2017 г.
Сумата в размер на 6445 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица през периода
от 6.08.2012 г. до 4.11.2015 г. по разплащателна
сметка в левове № BG92 BPBI 7949 1070 8550 01
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Халид
Юксел Халид, ЕГН 9401278825.
Сумата в размер на 1000 лв., представляваща
непреобразуваната част от получена сума от
трето лице на 15.06.2018 г. по разплащателна
сметка в левове № BG65 BPBI 7949 1070 8550 02
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Халид
Юксел Халид, ЕГН 9401278825.
Сумата в размер на 2250 лв., представляваща
вноски през периода от 11.03.2019 г. до 7.10.2019 г.
по сметка за електронни пари в левове № BG49
INTF 4001 7148 9023 58, издадена от „Айкарт“ – АД,
с титуляр Халид Юксел Халид, ЕГН 9401278825.
Сумата в размер на 400 лв., представляваща
получена сума от трето лице на 4.05.2020 г. по
сметка за електронни пари в левове № BG49 INTF
4001 7148 9023 58, издадена от ,Айкарт“ – АД, с
титуляр Халид Юксел Халид, ЕГН 9401278825.
Сумата в размер на 705,54 лв., представляваща получена на 18.05.2017 г. от Халид Юксел
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Халид, ЕГН 9401278825, сума от трето лице чрез
„Изипей“ – АД.
Сумата в размер на 6212,27 лв., представляваща непреобразуваната част от получени през
периода от 14.08.2012 г. до 20.10.2017 г. от Халид
Юксел Халид, ЕГН 9401278825, суми от трети
лица чрез Western Union.
Сумата в размер на 41 681,40 лв., представляваща непреобразуваната част от вложени и получени през периода от 15.09.2016 г. до 6.09.2018 г. от
Халид Юксел Халид, ЕГН 9401278825, средства
за търговия с криптирана валута.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 5.07.2022 г. от 14 ч. в Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
2229
Бургаският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 2 ТЗ призовава кредиторите на „Еврокапитал – България“ – ЕАД, в несъстоятелност,
ЕИК 130487974, със седалище и адрес на управление община Бургас, гр. Бургас, п.к. 8000,
ул. Александровска № 21, ет. Е, да се явят на
18.04.2022 г. в 12,45 ч. за участие в открито съдебно заседание по ч.т.д. № 35/2022 г. по описа
на Окръжния съд – Бургас, за разглеждане на
искането на Националната агенция за приходите
чрез пълномощника є гл. юрисконсулт Мариета
Петрова-Бъчварова за отмяна на решенията,
приети на събрание на кредиторите, проведено на
4.02.2022 г. по т.д. (несъстоятелност) № 354/2018 г.
по описа на ОСБс.
2241
Великотърновският окръжен съд обявява, че в
съда е образувано ч.т.д. № 44/2022 г. по молба от
30.03.2022 г. на Националната агенция за приходите, София, с искане за отмяна на решение, взето
на събрание на кредиторите на „Матеко“ – АД,
в несъстоятелност, проведено на 23.03.2022 г. по
т.д. (нес.) № 1013/2012 г. по описа на ВТОС. Великотърновският окръжен съд обявява, че делото
е насрочено за 14.04.2022 г. от 14 ч.
2243
Врачанският окръжен съд с определение № 152
от 1.04.2022 г. по ч.т.д. № 2022140090067 призовава
кредиторите на „Вагоно-ремонтен завод – Левски“ – АД, със седалище и адрес на управление:
гр. Враца, ж.к. Хранително-вкусова зона, завод
„Мебел“, административна сграда, ет. 1, офис 3,
с ЕИК 114504723 – АД (н), да присъстват в насроченото съдебно заседание на 28.04.2022 г. от 13 ч.
за разглеждане молбата на Националната агенция
за приходите, София, за отмяна на решение на
събрание на кредиторите от 1.03.2022 г. по т.д.
№ 34/2017 г. по описа на Окръжния съд – Враца.
2232
Софийският градски съд, търговско отделение,
6-11 състав, т.д. № 71/2022 г., на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите от събрание на
кредиторите на „СП Кънстракшън“ – ЕООД (н),
ЕИК 130572061, по т.д. № 7173/2014 г. по описа
на СГС, ТО, 6-13 състав, да се явят в открито
съдебно заседание на 25.05.2022 г. от 14,15 ч. по
т.д. № 71/2022 г. на 6-11 състав, ТО, СГС, обра-
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зувано по искането на кредитора Национална
агенция по приходите, на основание чл. 679 ТЗ
за отмяна на решение на кредиторите на „СП
Кънстракшън“ – ЕООД, ЕИК 130572061. Заседанието ще се проведе в Софийския градски съд,
София, бул. Витоша № 2.
2242

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на ВиК операторите в
Република България“ (СВиКОРБ) на основание
чл. 17, ал. 2 и 4 от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ
сви к ва общо о т че т но -изборно с ъбра н ие на
10.05.2022 г. от 15 ч. в с. Старозагорски минерални бани, община Стара Загора, СПА Хотел
Калиста, конферентна зала, при следния дневен
ред: 1. отчет на председателя на управителния
съвет за дейността на „Съюз на ВиК операторите
в Република България“ за 2021 г.; 2. доклад на
контролния съвет относно годишния счетоводен
отчет за 2021 г. на сдружението; 3. освобождаване
от отговорност на председателя и членовете на
управителния съвет за дейността им в периода
1.01.2021 г. – 31.12.2021 г.; 4. избор на председател
на „Съюз на ВиК операторите в Република България“; 5. избор на управителен съвет; 6. избор
на контролен съвет; 7. определяне размера на
членския внос за 2022 г.; 8. изменение в устава
на СВиКОРБ; 9. разни. Канят се всички членове
лично или чрез упълномощени представители да
присъстват на отчетно-изборното събрание. При
липса на кворум на основание чл. 17, ал. 5 от устава на „Съюза на ВиК операторите в Република
България“ събранието ще се отложи с един час
по-късно – 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно, колкото и
членове да се явят. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото отчетно-изборно
събрание, са на разположение на членовете в
седалището на СВиКОРБ.
2216
53. – Управителният съвет на Съюза на архитектите в България на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 61 от устава на САБ свиква Тридесет и трето редовно годишно общо събрание
на Съюза на архитектите в България – юридическо лице с нестопанска цел в частна полза, на
14.05.2022 г. в 10 ч. в зала „Европа“, Парк-хотел
„Москва“, София, ул. Незабравка № 25, при следния дневен ред: 1. откриване на общото събрание,
избор на работни органи и приемане на дневния
ред; 2. информация на председателя на УС на
САБ за дейността на сдружението през 2021 г.,
вкл. дискусия по доклада; 3. финансов отчет за
изпълнение на бюджета за 2021 г.; 4. приемане
на рамков бюджет на САБ за 2022 г.; 5. приемане
решения на общото събрание по т. 4 от дневния
ред и такива съгласно изискванията на чл. 63
от устава на САБ. Регистрацията на делегатите
на ОС ще се извърши на датата на провеждане на ОС пред зала „Европа“ от 9 до 10 ч. на
14.05.2022 г. срещу лична карта и протоколи от
общи събрания на дружествата при случаите на
чл. 60, ал. 5 от устава на САБ.
2221
1. – Управителният съвет на „Асоциация
Български спортен кон“ (АБСК) – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал. 3 от устава
на АБСК свиква редовно отчетно-изборно общо
събрание на сдружението на 17.05.2022 г. от 13 ч.
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в София, стадион „Васил Левски“, пресцентър
„България“, при следния дневен ред: 1. приемане на ГФО и доклад за дейността за 2021 г.;
проекторешение: ОС приема ГФО и доклада; 2.
освобождаване на УС от длъжност и отговорност
поради изтекъл мандат; проекторешение: ОС освобождава УС; 3. определяне броя на членовете
на УС и избор на нов УС; проекторешение: ОС
определя УС да се състои от 5 членове и избира
нов УС по предложение на членовете на АБСК;
4. приемане на промени в устава; проектоешение:
ОС приема промени в устава по предложение
на членовете на АБСК; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2245
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб НЕО“, София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 4
от устава по своя инициатива свиква общо събрание на сдружението на 7.06.2022 г. в 9 ч. в
София, район „Люлин“, бул. Джавахарлал Неру
№ 6, при следния дневен ред: 1. освобождаване
на членове на управителния орган; 2. избиране на
нови членове на управителния орган. При липса
на кворум събранието се отлага с един час и се
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провежда на същото място, със същия дневен
ред, колкото и членове да се явят.
2228
6. – Управителният съвет на сдружение „Съюз
на туристическия бизнес – Банско“, Банско, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.05.2022 г. в 18 ч. в конферентната
зала на хотел „Уелнес хотел България“ – Банско,
ул. Христо Матов № 2 – 4, при следния дневен
ред: 1. представяне и приемане на отчет за дейността на управителния съвет на сдружението за
2021 г.; 2. промяна на седалището и адреса на
управление на сдружението; 3. избиране на нов
състав на управителния съвет и председател на
сдружението; 4. вземане на решения за промяна
на реда за свикване и провеждане на общото
събрание; 5. приемане на нов устав на сдружението, в който са отразени направените промени.
2231
1. – Управителният съвет на сдружение „Надежда и милосърдие – 2006“ – Дупница, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 17.05.2022 г. от
17,30 ч. в Дупница, сградата на старата поликлиника, ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността на сдружението; 2. приемане на финансов отчет на сдружението; 3. разни.
2240

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.
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