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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ,
бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 98 и 107 от 2014 г.,
бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и
103 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 4
на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 26 от
2017 г.; изм., бр. 58, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 10
от 2018 г.; Решение № 10 на Конституционния
съд от 2018 г. – бр. 48 от 2018 г.; изм., бр. 55
и 77 от 2018 г., бр. 7, 17, 34 и 58 от 2019 г. и
бр. 60 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 39, ал. 3 се създава изречение
трето: „Главна дирекция „Гранична полиция“
осигурява техническото обслужване и поддър-

жането на постоянна летателна годност на въздухоплавателните средства, които се използват
за осъществяване на граничен контрол.“
§ 2. В чл. 43а, ал. 3, изречение второ след
думите „Агенцията на Европейския съюз за
сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)“ се поставя запетая и се добавя
„на Европейската система за информация за
пътуванията и разрешаването им (ETIAS)“,
а след думите „Национално звено „Европол“
се поставя запетая и се добавя „Национално
звено „ETIAS“.
§ 3. В чл. 102, ал. 1, т. 13 думите „регистрацията и осигуряването на авиационната
им безопасност“ се заменят с „регистрацията,
осигуряването на авиационната им безопасност
и сертифицирането на летателната им годност“.
§ 4. В чл. 142 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 се създава т. 6:
„6. Специализирания отряд „Въздушно
наблюдение“ в ГДГП, които осигуряват техническото обслужване и поддържането на
постоянна летателна годност на въздухоплавателните средства, използвани за осъществяване
на граничен контрол.“
2. В ал. 4 след думите „чл. 181, ал. 3“ се
поставя запетая и се добавя „чл. 182“.
§ 5. В чл. 187 ал. 5, 6 и 7 се изменят така:
„(5) За държавните служители в МВР, извън
тези по ал. 2 и работещите на смени, се установява подневно отчитане на работното време.
(6) Държавните служители в МВР при необходимост изпълняват служебните си задължения
и след изтичане на редовното работно време.
(7) Работата извън редовното работно време до 280 часа годишно се компенсира с
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допълнително възнаграждение за извънреден
труд за отработени до 70 часа на тримесечен
период. Извънредният труд се заплаща с 50
на сто увеличение върху основното месечно
възнаграждение.“
§ 6. В чл. 189 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 се отменя.
2. В ал. 6 думите „т. 1 – 3“ се заменят с
„т. 1 и 2“.
§ 7. В чл. 192, ал. 1, т. 2 се правят следните
изменения:
1. В буква „а“ числото „200“ се заменя с
„250“.
2. В буква „б“ числото „120“ се заменя
със „170“.
§ 8. В чл. 234, ал. 8 думите „т. 1 – 3“ се
заменят с „т. 1 и 2“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. (1) Неизползваният от служителите
допълнителен платен годишен отпуск по
отменения чл. 189, ал. 1, т. 3, придобит до
влизането в сила на този закон, се запазва и
може да се използва.
(2) При прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители се
изплаща обезщетение за неизползвания отпуск
по отменения чл. 189, ал. 1, т. 3.
§ 10. (1) Считано от 1 ноември 2020 г.
заварените служебни правоотношения на
държавните служители в Специализирания
отряд „Въздушно наблюдение“ в Главна дирекция „Гранична полиция“, които осигуряват
техническото обслужване и поддържането на
постоянна летателна годност на въздухоплавателните средства, използвани за осъществяване на граничен контрол, се преобразуват
в служебни правоотношения по Закона за
Министерството на вътрешните работи в Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“
в Главна дирекция „Гранична полиция“, ако
служителите отговарят на изискванията по
чл. 155, ал. 1, т. 1 – 3 и ако към 1 ноември
2020 г. не са навършили 60 години.
(2) Служителите по ал. 1 се назначават на
длъжности, определени за заемане по Закона
за Министерството на вътрешните работи, с
щата на Специализирания отряд „Въздушно
наблюдение“ в Главна дирекция „Гранична
полиция“, без да подписват акт за встъпване
в длъжност, след подписване на клетвен лист
по чл. 146, ал. 2 и подаване на декларации за
политически неутралитет и за обстоятелствата
по чл. 153, ал. 1 и 3.
(3) Считано от 1 ноември 2020 г. се прекратяват слу жебните правоотношени я на
държавните служители в Специализирания
отряд „Въздушно наблюдение“ в Главна дирекция „Гранична полиция“, които осигуряват
техническото обслужване и поддържането на
постоянна летателна годност на въздухоплавателните средства, използвани за осъществяване на граничен контрол, но не отговарят
на изискванията по чл. 155, ал. 1, т. 1 – 3, не
подпишат клетвен лист по чл. 146, ал. 2, не
подадат декларации за политически неутра-
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литет и за обстоятелствата по чл. 153, ал. 1
и 3 или към 1 ноември 2020 г. са навършили
60 години.
(4) Преобразуването по ал. 1 се извършва, без да тече срок за изпитване, освен за
служителите, които са в срок за изпитване,
като за тях изтеклият към преобразуването
срок се зачита.
(5) При преобразуването по ал. 1 се запазва
присъденият ранг по Закона за държавния
служител.
(6) Преобразуването по ал. 1 се извършва
през време на отпуск, през време на дългосрочно командироване в чужбина и през време
на временно командироване за изпълнение
на служба в друга администрация.
(7) При назначаването на служителите по
ал. 1 се определя основна заплата съгласно
наредбата по чл. 177, ал. 3.
(8) В служебните книжки на служителите
по ал. 1 се вписват датата и основанието за
преобразуването на служебното правоотношение и продължителността на времето, което
се признава за служебен стаж.
(9) Неизползваните отпуски на служителите
по ал. 1, придобити по Закона за държавния
служител до 31 октомври 2020 г., се запазват
и могат да се използват в сроковете по чл. 59а
от Закона за държавния служител.
(10) Образуваните и неприключили до 31
октомври 2020 г. производства за търсене на
дисциплинарна отговорност от служителите
по ал. 1 се прекратяват.
(11) Правоотношенията на служителите
по чл. 142, ал. 1, т. 2 и 3 в Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ в Главна
дирекция „Гранична полиция“, извън посочените в ал. 1, се запазват съответно като
сл у жебни п равоот ношени я по Закона за
държавния служител и трудови правоотношения в Специализирания отряд „Въздушно
наблюдение“ в Главна дирекция „Гранична
полиция“.
§ 11. В Закона за киберсигурност (обн.,
ДВ, бр. 94 от 2018 г.; изм., бр. 69 от 2020 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15:
а) в ал. 2 думите „В Държавна агенция
„На ц иона л на си г у рно с т“ с е изг ра ж да и
поддържа“ се заменят с „Държавна агенция
„Национална сигу рност“ администрира и
ползва“;
б) създава се ал. 7:
„(7) Центърът по ал. 2 се изгражда и поддържа от Държавна агенция „Електронно
управление“.“
2. В параграф 14 от преходните и заключителните разпоредби думите „1 януари 2022 г.“
се заменят с „31 декември 2023 г.“.
§ 12. В Закона за електронното управление (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 82
от 2009 г., бр. 20 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г.,
бр. 13, 38, 50, 62 и 98 от 2016 г., бр. 88 и 94
от 2018 г., бр. 94 и 102 от 2019 г. и бр. 69 от
2020 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 7в се създават т. 22 и 23:
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„22. създава и поддържа Портал за разработчици; условията и редът за поддържането
и ползването на портала се определят с наредбата по чл. 7г, ал. 6;
23. реализира и поддържа национално
хранилище и система за контрол на версиите
на изходния програмен код и техническата
документация на информационните системи на
административните органи; условията и редът
за поддържане и ползване на хранилището се
определят с наредбата по чл. 7г, ал. 6.“
2. В глава първа „а“ се създава раздел V
с чл. 7т:
„Раздел V
Регистър на софтуерни системи, разработени
за целите на електронното управление
Чл. 7т. (1) Председателят на агенцията
създава, води и поддържа публичен регистър
на софтуерни системи, разработени за целите
на електронното управление, който съдържа
информацията по чл. 7в, т. 23.
(2) Административните органи са длъжни
да вписват в регистъра по ал. 1 информацията
по чл. 7в, т. 23 за всички проекти или части от
проекти, разработени по поръчка, отговаряща
на условията на чл. 58а, т. 1, в едномесечен
срок от внедряването им в експлоатация по
реда на чл. 7ж, ал. 5.
(3) Информацията, която се вписва, условията и редът за воденето, поддържането и
ползването на регистъра по ал. 1 се определят
с наредбата по чл. 7г, ал. 6.“
§ 13. Законът влиза в сила от 1 януари
2021 г. с изключение на:
1. параграфи 1, 3, § 4, т. 1 и § 10, които
влизат в сила от 1 ноември 2020 г.;
2. параграф 2, § 4, т. 2 и § 11 и 12, които
влизат в сила от деня на обнародването на
закона в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 23 септември 2020 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
7052
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
физическото възпитание и спорта (обн., ДВ,
бр. 86 от 2018 г.; изм., бр. 17, 35 и 64 от 2019 г.
и бр. 69 от 2020 г.)
§ 1. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание
и спорта (ДВ, бр. 64 от 2019 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Право на месечна парична помощ по
чл. 134, т. 4 имат и децата на починалите
олимпийски медалисти, които са получавали
премия по отменения чл. 34а, ал. 2 от Устройствения правилник на Държавно предприятие
„Български спортен тотализатор“ (обн., ДВ,
бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 17 и 54 от 2001 г.,
бр. 9 и 74 от 2002 г., бр. 32, 59 и 89 от 2005 г.,
бр. 73 от 2009 г., бр. 16 и 64 от 2010 г., бр. 15
от 2011 г., бр. 75 от 2013 г. и бр. 62 от 2014 г.).
Получаването на премията се удостоверява с
документ, издаден от Държавно предприятие
„Български спортен тотализатор“, а паричната
помощ се отпуска при условията и по реда
на ал. 1.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от 18 януари 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 23 септември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
7053

УКАЗ № 202
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България

УКАЗ № 201
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за физическото възпитание и спорта, приет
от 44-то Народно събрание на 23 септември
2020 г.
Издаден в София на 29 септември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за съсловните организации на медицинските
сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и
на помощник-фармацевтите, приет от 44-то
Народно събрание на 25 септември 2020 г.
Издаден в София на 29 септември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри,
акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощникфармацевтите (обн., ДВ, бр. 46 от 2005 г.; изм.,
бр. 85 от 2005 г., бр. 30, 59 и 75 от 2006 г., бр. 41
от 2007 г., бр. 13 от 2008 г., бр. 41 от 2009 г.,
бр. 98 и 101 от 2010 г., бр. 103 от 2016 г., бр. 91
и 102 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 21а, ал. 3 цифрата „5“ се заменя
с „три“.
§ 2. В чл. 25, ал. 1, изречение първо числото „10“ се заменя с „трима“.
§ 3. В приложението към чл. 23, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 думата „Кнежа“ се заличава.
2. В т. 9 думата „Ивайловград“ се заличава.
3. В т. 13 накрая се добавя „Сърница“.
4. В т. 15 след думите „Долни Дъбник“ се
добавя „Искър, Кнежа“, а думата „Пелово“
се заличава.
5. Точка 16 се изменя така:
„16. Пловдив: общини Асеновград, Брезово,
Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки,
Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски,
Съединение, Хисаря.“
6. В т. 24 след думата „Мъглиж“ се добавя „Николаево“, а думата „Тополовград“ се
заличава.
7. В т. 26 след думата „Димитровград“ се
добавя „Ивайловград“ и след думата „Стамболово“ се добавя „Тополовград“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. (1) При обявена извънредна епидемична
обстановка по чл. 63 от Закона за здравето
през 2020 г. или 2021 г. управителният съвет
на съответната съсловна организация по Закона за съсловните организации на лекарите
и на лекарите по дентална медицина, Закона
за съсловната организация на магистър-фармацевтите и по Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките
и асоциираните медицински специалисти, на
зъботехниците и на помощник-фармацевтите
може да вземе решение редовното заседание
на събора или на конгреса на съответната съсловна организация да се проведе не по-късно
от три месеца от отмяната на извънредната
епидемична обстановка.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и в
случаите, когато поради изтичане на законоустановения мандат редовното заседание на
събора или на конгреса е за избор на определените в съответния закон нови органи на
съсловната организация. Датата, мястото на
провеждане и дневният ред на събора или
на конгреса се определят от управителния
съвет на съответната съсловна организация
и се съобщават на районните колегии/регионалните колегии не по-късно от един месец
преди провеждането.

ВЕСТНИК
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(3) В случаите по ал. 2, когато в срока по
ал. 1 не е свикан събор или конгрес за избор
на определените в съответния закон органи на
съсловната организация, съборът или конгресът на съсловната организация се свиква от
министъра на здравеопазването в едномесечен
срок от изтичането на срока по ал. 1.
(4) В случаите по ал. 2 органите на национално равнище и на районната колегия/
регионалната колегия изпълняват функциите
си до избора на нови органи на национално
равнище и на районната колегия/регионалната колегия, но за не повече от 4 месеца
от отмяната на извънредната епидемична
обстановка.
§ 5. В Закона за съсловната организация
на магистър-фармацевтите (обн., ДВ, бр. 75
от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 31 от
2007 г., бр. 13 и 71 от 2008 г., бр. 41 от 2009 г.,
бр. 98 и 101 от 2010 г., бр. 102 от 2018 г. и бр. 64
от 2019 г.) в приложението към чл. 19, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8 думите „Добрич-град, Добричка“
се заменят с „Добрич, Добрич-селска“.
2. В т. 13 накрая се добавя „Сърница“.
3. В т. 15 след думите „Долни Дъбник“ се
добавя „Искър“.
§ 6. В Закона за съсловните организации
на лекарите и на лекарите по дентална медицина (обн., ДВ, бр. 83 от 1998 г.; изм., бр. 70
от 2004 г., бр. 76 и 85 от 2005 г., бр. 30, 59, 75
и 105 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 13 и 102
от 2008 г., бр. 101 от 2009 г., бр. 98 и 101 от
2010 г., бр. 39 от 2011 г. и бр. 102 от 2018 г.)
в приложението към чл. 18, ал. 1 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 думата „Кнежа“ се заличава.
2. В т. 9 думата „Ивайловград“ се заличава.
3. В т. 13 накрая се добавя „Сърница“.
4. В т. 15 след думите „Долни Дъбник“ се
добавя „Искър, Кнежа“, а думата „Пелово“
се заличава.
5. Точка 16 се изменя така:
„16. Пловдив: общини Асеновград, Брезово,
Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки,
Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски,
Съединение, Хисаря.“
6. В т. 24 след думата „Мъглиж“ се добавя „Николаево“, а думата „Тополовград“ се
заличава.
7. В т. 26 след думата „Димитровград“ се
добавя „Ивайловград“ и след думата „Стамболово“ се добавя „Тополовград“.
§ 7. Законът влиза в сила от 30 септември
2020 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 25 септември 2020 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7085
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УКАЗ № 203
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за лечебните
заведения, приет от 44-то Народно събрание
на 25 септември 2020 г.
Издаден в София на 29 септември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение на Закона за лечебните заведения
(обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113
от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36,
65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.;
изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114
от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и
105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г.,
бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г.,
бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и
100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60
и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47
от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от
2016 г., бр. 85, 99, 101 и 103 от 2017 г., бр. 18,
77, 84, 91 и 102 от 2018 г., бр. 13, 24, 42 и 101 от
2019 г. и бр. 28, 54 и 71 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 1, изречение второ думата
„наредба“ се заменя с „наредби“.
§ 2. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 изречение второ се изменя така:
„Съветът на директорите на държавните и
общинските лечебни заведения за болнична
помощ се състои от трима членове.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Членовете на органите на управление и
контрол на държавните и общинските лечебни
заведения и на лечебните заведения с държавно
и/или общинско участие в капитала, които са
публични предприятия по смисъла на Закона
за публичните предприятия, се избират и назначават след провеждане на конкурс по реда
на Закона за публичните предприятия.“
§ 3. Член 64 се изменя така:
„Чл. 64. (1) Договорът за управление и контрол на членове на органите на управление и
контрол на държавните и общинските лечебни
заведения и на лечебните заведения с държавно
и/или общинско участие в капитала по чл. 63,
ал. 3 се сключва при условията и по реда на
Закона за публичните предприятия и на правилника за прилагането му.
(2) Договорът по ал. 1 се прекратява предсрочно в случаите по чл. 24 от Закона за публичните предприятия.“

ВЕСТНИК

БРОЙ 85

Заключителни разпоредби
§ 4. В Закона за публичните предприятия
(обн., ДВ, бр. 79 от 2019 г.; изм., бр. 100 от 2019 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 20 ал. 3 се изменя така:
„(3) Не може да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на директорите и
на управителните съвети лица, които работят
по служебно или по трудово правоотношение,
освен като преподаватели във висше училище.“
2. В чл. 22, ал. 2, изречение първо накрая
се добавя „с изключение на съветите на директорите на държавните и общинските лечебни
заведения за болнична помощ, за които се
прилага разпоредбата на чл. 63, ал. 2, изречение второ от Закона за лечебните заведения“.
3. В преходните и заключителните разпоредби в § 3, ал. 4 накрая се добавя „с изключение
на съставите на органите за управление и
контрол на публичните предприятия – лечебни
заведения по чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните
заведения, които се привеждат в съответствие
с изискванията му в 16-месечен срок“.
§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 25 септември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7086

ПРЕЗИДЕНТ
Н А РЕПУ БЛИК АТА
УКАЗ № 190
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Стефано Балди – извънреден и пълномощен посланик на Италианската
република в Република България, с орден
„Мадарски конник“ първа степен за неговите
големи заслуги за развитието на двустранните
отношения.
Издаден в София на 23 септември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
7097

УКАЗ № 193
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституция
та на Република България във връзка с чл. 19,

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобож давам генерал-майор Цанко
Иванов Стойков от длъжността Командир на
Военновъздушните сили.
2. Назначавам генерал-майор Цанко Иванов
Стойков на длъжността Заместник-началник
на отбраната.
3. Удостоявам генерал-майор Цанко Иванов
Стойков с висше офицерско звание „генераллейтенант“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 28 септември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
7111

УКАЗ № 194
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституция
та на Република България във връзка с чл. 19,
т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам бригаден генерал Димитър
Христов Петров от длъжността Командир на
3-та авиационна база.
2. Назначавам бригаден генерал Димитър
Христов Петров на длъжността Командир на
Военновъздушните сили.
3. Удостоявам бригаден генерал Димитър
Христов Петров с висше офицерско звание
„генерал-майор“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 28 септември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
7112

УКАЗ № 195
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституция
та на Република България във връзка с чл. 19,
т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
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ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам полковник Николай Русев
Русев на длъжността Командир на 3-та авиа
ционна база.
2. Удостоявам полковник Николай Русев
Русев с висше офицерско звание „бригаден
генерал“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 28 септември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
7113

УКАЗ № 196
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 19, т. 4
и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Удостоявам полковник Иван Георгиев Маламов с висше офицерско звание „бригаден
генерал“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 28 септември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
7114

УКАЗ № 197
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Слънчево, община Аксаково, област
Варна, на 28 февруари 2021 г.
Издаден в София на 28 септември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
7115
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УКАЗ № 198
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
община Мъглиж, област Стара Загора, на
28 февруари 2021 г.
Издаден в София на 28 септември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
7116

УКАЗ № 199
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание Закона за изменение и допълнение
на Изборния кодекс, приет от 44-то Народно
събрание на 17 септември 2020 г.
Издаден в София на 28 септември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона
за изменение и допълнение на Изборния
кодекс, приет от 44-то Народно събрание на
17 септември 2020 г.
Уважаеми народни представители,
Изборните правила определят формата на
участие на гражданите в политическия живот. Те са мерител за демократичните устои на
нашата държава. Тяхната стабилност и последователност е гаранция за честен и прозрачен
изборен процес, основан на конституционните
начала за общо и равно избирателно право с
тайно гласуване на преки избори.
Когато изборните правила се променят преди
всеки предстоящ избор, и още повече – когато
промяната обезсмисля идеите, около които е
постигнат консенсус в предходни изменения,
се изчерпва доверието на гражданите. Това
означава, че вместо да се гради среда на доверие с честност и последователност, се търсят
служебни победи, от които губи обществото.
По тези съображения упражнявам правото си
мотивирано да върна за ново обсъждане Закона за изменение и допълнение на Изборния
кодекс (ЗИД ИК).
1. Целите, които мотивират законодателя
да въведе машинното гласуване в действащия
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Изборен кодекс преди повече от 5 години, са
да бъдат ограничени манипулирането на вота,
изборните фалшификации и броят на недейст
вителните бюлетини. Оттогава текстовете в
Изборния кодекс относно машинното гласуване
търпят непрекъснати промени. Съгласно § 39,
ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Изборния кодекс (ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от
2.08.2019 г.) „след общите избори за общински
съветници и кметове през 2019 г. машинното
гласуване се произвежда само на избори за
народни представители, на избори за президент
и вицепрезидент на републиката и на избори за
членове на Европейския парламент от Република България и на тези избори не се допуска
гласуване с хартиени бюлетини, освен в случаите
по чл. 212, ал. 5.“ След една година действие на
ясното и категорично правило за „само машинно гласуване“ законодателят обаче утвърждава
комбинирането на машинен и хартиен вот като
основно положение на изборния процес (§ 8, 9,
§ 11, т. 3, § 19, вр. § 4 от ЗИД ИК). Подобен
подход обезсмисля машинното гласуване и
усложнява изборния процес. Паралелното гласуване в една секция с бюлетини и машини е
съществен източник на затруднения както по
време на гласуването, така и при броенето на
гласовете. Подобно съчетаване отнема предимствата на машинното гласуване и увеличава
недостатъците от хартиения вот, ръчното преброяване и оформяне на протоколите. Това се
констатира нееднократно от консултативните
органи към Централната избирателна комисия
(ЦИК) – Становища на Обществения съвет към
ЦИК от 23.06.2019 г. и от 1.09.2020 г.
Допълненията, направени с § 9 и § 11, т. 3 от
ЗИД ИК, поставят изискването потвърдените
гласове от машинното гласуване във всяка
секционна избирателна комисия по чл. 206 от
ИК да бъдат сравнявани с броя на отпечатаните от системата контролни разписки. Така
допълнените текстове създават очевидни затруднения на секционните комисии при броенето
на бюлетините и попълването на протоколите,
защото поставят изискване за ръчна обработка
на електронни данни. Подобно изискване е
безпрецедентно и то не би могло да се свързва
нито с ефективен одит на машинния вот, нито
с повишаване на доверието в изборния резултат (Становище на Обществения съвет към
ЦИК от 1.09.2020 г.). На практика ефектът на
машинното гласуване е по същество подменен.
Като технология и провеждане машинното
гласуване изисква специфични последователни
мерки за прилагането му в изборния процес.
Законодателят не дава отговор на съществени въпроси, като закупуване или наемане
на машини, необходимост от обучение за
тяхното използване, генериране на изцяло
машинен протокол на гласуването, но комбинира машинния вот с хартиен. Това смесване
е необяснимо при възприетата технология
на броенето на гласовете (§ 9 и § 11, т. 3 от
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ЗИД ИК). Формално ще има гласуване с бюлетини и машини, но на практика броенето
ще бъде ръчно. Електронното и хартиеното
гласуване в една секция не само не решава,
а задълбочава предпоставките за оказване на
въздействие върху избирателите да не гласуват
с машини – проблем, за който сигнализират
редица изборни наблюдатели (Становище на
Асоциация „Прозрачност без граници“ от
17.08.2020 г.). Самите вносители, които посочват,
че там, където е имало машинно гласуване,
процентът на гласувалите избиратели по този
начин не се е увеличил чувствително, а дори
е намалял. Смесването на двете форми на
гласуване по този начин не решава проблема
с високия брой недействителни бюлетини.
Големият процент недействителни бюлетини е
постоянстващ проблем, който на практика се
превръща във фактор, влияещ на резултата от
изборите. Запазването на водещото значение
на хартиения вот не решава проблема. В този
смисъл законодателният подход, по който се
съчетава машинен и хартиен вот, е небалансиран
и предизвестен по ефект. Конституционният
съд нееднократно е подчертавал, че всеобщото,
равно и пряко избирателно право следва да бъде
гарантирано при спазване на принципите на
балансираност и равенство (Решение № 4 на
КС от 1997 г.; Решение № 4 на КС от 2011 г.).
Проява на целенасоченото пренебрегване на машинното гласуване е и начинът, по
който на ЦИК се поверяват отговорностите по осигуряване на техническите устройства за машинно гласуване. Съгласно § 6 от
ЗИД ИК, с който се създава чл. 213а, ал. 1,
ЦИК ще осигурява техническите устройства
за машинно гласуване чрез наемане или закупуване. Считам, че преценката за наемане
или закупуване на техническите устройства
за машинно гласуване е на законодателя и е
неоправдано тя да бъде прехвърляна на друг
орган. От това решение зависи както публичният ресурс, който следва да бъде вложен,
за да се случи машинното гласуване, така и
обезпечаването на изборния процес и избирателното право сега и занапред. Предвиденото
с разпоредбата на чл. 42, ал. 2 от Конституцията задължение организацията и редът за
провеждане на изборите и референдумите да
се уреждат от Народното събрание със закон
не е самоцелно, а е израз на базовото значение на избирателното право (Решение № 3 на
КС от 2017 г.). Именно Парламентът дължи
създаването чрез закон на условията, които да
правят възможно и да не затрудняват упражняването на избирателното право. Решението
за наемане или закупуване на технически устройства за гласуване, както и критериите, по
които то да бъде взимано, са въпроси относно
развитието на Изборния кодекс, а не само за
неговото прилагане (чл. 1, т. 1 от ИК). След
като законодателят се е съгласил с машинното
гласуване като форма на упражняване на конституционното избирателно право, той следва
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да регламентира пълноценно и всеобхватно и
условията, реда и организацията, по които ще
се осъществява то.
Налага се изводът, че правилата на настоя
щия закон, които доразвиват паралелното
гласуване с хартия, обезсмислят употребата
на устройствата за гласуване, подменят преследваните с тази форма на гласуване цели и
лишават от оправдание финансовите средства
за тяхното доставяне. Задачите на секционните
комисии не се облекчават, а цялостно проблемите в изборния процес се задълбочават до
невъзможност за изпълнение.
2. Не мога да се съглася и с промените в
§ 10, 13 и 15 относно данните, подлежащи на
вписване в секционните протоколи, които да
облекчат членовете на секционните комисии.
Предвиденото формално обединяване на графи в секционните протоколи на практика не
би улеснило работата на членовете на секционните избирателни комисии по отношение
обработката на данните за недействителните
бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 265, ал. 5, за
сгрешените бюлетини и унищожените от секционната комисия бюлетини. Напротив, създава
се необходимост от допълнителни технически
операции, свързани със сумиране на общия
брой на тези видове бюлетини, който следва да
бъде отразен в протоколите. Не е без значение,
че с „облекчените“ протоколи държавата се
отказва от информация, която да способства
за по-добра организация на следващите избори
и повишаване на обучителните дейности.
3. С § 1 от ЗИД ИК се променят правомощията на ЦИК във връзка с осъществяването
на компютърната обработка на данните от
гласуването, както и относно издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително
от машинното гласуване. Новата редакция на
чл. 57, ал. 1, т. 33 предвижда директно възлагане на компютърната обработка на данните от
гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите на търговското дружество
„Информационно обслужване“ – АД.
Не приемам основния мотив на промяната,
че след като през последните 10 години при
провежданите конкурсни процедури за тези
дейности на изискванията отговарял само един
субект, той следва да бъде регламентиран и пряко в закона. Въвеждането на разпоредба intuito
personae, особено когато тя засяга нормативно
установената компетентност на държавен орган,
е в противоречие с конституционния принцип
на правовата държава (чл. 4 от Конституцията). Ако законодателят допуска една норма да
урежда отношения с един правен субект, то
той следва да отчита равновесието между повелята за правна сигурност и тази за правната
справедливост като компоненти от богатото,
многопластово съдържание на принципа на
правовата държава (Решение № 3 от 2020 г.).
Такъв тип законодателство е и отклонение от
чл. 1а от Закона за нормативните актове, който
поставя изискването правилата за поведение,
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съдържащи се в нормативните актове, да са
общи и да се прилагат към индивидуално неопределен кръг субекти. Лишаването на ЦИК
от преценка относно избора на изпълнител на
услугите по т. 33 и 34, съчетано с новите отговорности на изборния регулатор по отношение
техническите устройства за машинно гласуване,
прекомерно засилва ролята на един-единствен
субект, от чиято дейност ще зависи законосъобразността на изборния процес. Считам, че
конкурсното начало в процедурата не е просто
формална пречка, а гаранция за постигане в
максимална степен на обществения интерес в
изборния процес. Системното съсредоточаване
на определени дейности в рамките на определено дружество, пък било то и с държавно
участие, по никакъв начин не допринася за
изпълнение на конституционните ангажименти
на държавата да гарантира еднакви правни условия за стопанска дейност и да предотвратява
злоупотребата с монополизма и нелоялната
конкуренция (чл. 19, ал. 2 от Конституцията).
4. С § 21 от ЗИД ИК се прави промяна
в Закона за пряко участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление.
Споделям обществената необходимост от разширяване на различните форми на участие на
гражданите в държавната власт и не отричам
правото на преценка на Парламента кои от
тези форми да толерира и кои не. Убеден съм
обаче, че подобни промени трябва да съответстват на действащата конституционна рамка
и включените в нея органи, на определения
начин за формирането им, на поверените им
правомощия, взаимоотношенията и баланса
между тях (Решение № 3 на КС от 2004 г.).
В този смисъл в Кодекса за добрите практики
на референдумите от 2007 г. Венецианската
комисия подчертава, че формите на пряка демокрация следва да бъдат съобразени с установените конституционни форми на държавните
институции. Отмяната на законовата забрана
чрез национален референдум да бъдат решавани въпроси от компетентността на Велико
народно събрание (ВНС) неоправдано смесва
две конституционно установени форми на участие на гражданите в държавната власт. Сама
за себе си такава промяна очевидно не създава реален ефект от гражданското участие в
референдум по такива въпроси, а само залага
несигурност и непредвидимост при евентуалното му провеждане. Възможни са и проблеми,
свързани с конституционността на решението
на Народното събрание за произвеждане на
национален референдум и въпросите, които
ще се решават с него. Ето защо считам, че
подобно палиативно разширяване на възможностите за пряка демокрация не дава повече
възможности на гражданите да решават пряко
въпроси от държавната власт. Освен това, ако
целта е разширяване на гражданското участие,
не е ясно защо законодателят избирателно
отменя едни ограничения, но запазва други,
които кореспондират с неговите правомощия
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(чл. 9, ал. 2, т. 2 – 5, ал. 3 и 4 от Закона за
пряко участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление).
5. Не мога да не обърна внимание и върху
начина, по който Парламентът за пореден път
подхожда към законодателното регулиране на
изборите като особено значими обществени
отношения. Промяната на толкова важни
правила няколко месеца преди провеждането
на редовни парламентарни избори е пример
за непредсказуемо и непредвидимо държавно
управление. Така предприетите изменения са
несъвместими с правната сигурност и стабилност като израз на конституционния принцип
на правовата държава (Решение № 3 на КС от
2017 г.). Според утвърдените европейски стандарти държавата трябва да гарантира простота
и стабилност на изборното законодателство.
Съгласно т. 63 от Обяснителния протокол
към Кодекса на добрите изборни практики на
Венецианската комисия от 2002 г. „Стабилността на закона е ключова за надеждността
на изборния процес, която от своя страна е
важна за консолидирането на демокрацията.
Правила, които често се променят, и особено
правила, които са усложнени, могат да объркат
гласоподавателите. Гласоподавателите може да
решат (с право или не), че изборният процес е
просто инструмент в ръцете на властимащите
и че техните собствени гласове нямат голямо
значение за решаване на изхода от изборите.“
Уважаеми народни представители,
Като се ръководя от изложените мотиви, на
основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на
Република България връщам за ново обсъждане в Народното събрание разпоредбите на
§ 1, 4, 6 (относно чл. 213а, ал. 1), § 8, 9, 10, § 11,
т. 3, § 13, 15, 19 и 21 от Закона за изменение и
допълнение на Изборния кодекс, приет на 17
септември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
7117

УКАЗ № 204
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Боян, община Венец, област Шумен,
на 28 февруари 2021 г.
Издаден в София на 29 септември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
7201
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УКАЗ № 205
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам бригаден генерал Стайко
Петков Прокопиев от длъжността директор
на дирекция „Стратегическо планиране“.
2. Назначавам бригаден генерал Стайко
Петков Прокопиев на длъжността директор
на Щаба на отбраната.
3. Удостоявам бригаден генерал Стайко
Петков Прокопиев с висше офицерско звание
„генерал-майор“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 1 октомври 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
7215

КОНСТИ Т У ЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 13
от 24 септември 2020 г.

по конституционно дело № 5 от 2020 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Георги Ангелов,
Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев,
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда
Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов,
Красимир Влахов, при участието на секретар-протоколиста Полина Пешева разгледа в
закрито заседание на 24.09.2020 г. конституционно дело № 5/2020 г., докладвано от съдията
Надежда Джелепова.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията на Република България (Конституцията) във фазата за решаване на делото
по същество.
Конституционният съд е сезиран с искане
от тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС), по което е образувано к.д.
№ 5/2020 г., и с искане от 63-ма народни представители от 44-ото Народно събрание, по което
е образувано к.д. № 6/2020 г., за установяване
на противоконституционност на чл. 42, ал. 1,
т. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) (обн., ДВ,
бр. 77 от 17.09.1991 г.; последно изм., бр. 70 от
7.08.2020 г.).
Според съдебния състав, съгласно формираната практика на ВАС, разпоредбата на чл. 42,
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ал. 1, т. 5 ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 3
ЗМСМА води до извършване на формален съдебен контрол при проверка за несъвместимост
като основание за предсрочно прекратяване на
пълномощията на кметовете. Вносителят смята,
че това законодателно решение противоречи на
института на несъвместимостта и на правото
на защита, уредено в чл. 56, изречение първо
от Конституцията.
Като се позовава на практиката на Конституционния съд, според която е необходимо
извършване на конкретна преценка при установяване на несъвместимост на лице, заемащо
изборна длъжност, във всеки отделен случай,
вносителят прави извод, че въведеният с оспорената разпоредба „задължителен автоматизъм“
не предоставя възможност за извършване на
преценка на обстоятелствата и причините,
довели до неизпълнение на задълженията по
чл. 41, ал. 3 ЗМСМА.
Според вносителя прекратяването на пълномощията на кметовете изключва възможността
за осъществяване на съдържателен съдебен
контрол, поради което чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА
противоречи освен на чл. 56, изречение първо
и на принципа на правовата държава по чл. 4,
ал. 1 от Конституцията.
Съдебният състав твърди и противоконституционност на оспорената разпоредба поради
противоречието є с чл. 16 от Конституцията,
тъй като „автоматизмът“ не дава възможност
за извършване на преценка за баланс между
защитените интереси, което включва и правото на труд.
В искането на народните представители се
посочва, че оспорената разпоредба противоречи
на чл. 56, изречение първо във връзка с чл. 4,
ал. 1 от Конституцията, тъй като се изключва
възможността за осъществяване на съдържателен съдебен контрол относно неизпълнение на
задължението по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА и води
до „автоматично прекратяване“ на мандата на
кметовете съгласно чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА.
Изтъква се, че съдебният контрол като част
от принципа на правовата държава следва да
предполага извършване на индивидуална и диференцирана преценка за всеки случай, за да се
постигне целта на законодателя във връзка със
забраната на съвместимост на избрания кмет с
определени длъжности и търговски дейности.
Според вносителите несъвместимостта като
понятие има еднакво съдържание, независимо
дали се засяга изпълнение на държавна служба, или изпълнение на определена дейност, и
негативните последици от нея не настъпват
автоматично, без сериозна преценка на всеки
отделен случай. Направен е извод, че по силата
на оспорената разпоредба такава преценка е
изключена по отношение несъвместимостта
на кметовете, като по този начин се лишава
заинтересуваното лице от правото му на защита и освен това се застрашават и правата
на гражданите, които са го избрали.
С определения от 28 май 2020 г. Конституционният съд е допуснал за разглеждане по
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същество искането на тричленния състав на
Върховния административен съд и искането на
63-мата народни представители за установяване
на противоконституционност на посочената
законова разпоредба. С определението по конституционно дело № 6/2020 г. то е присъединено към конституционно дело № 5/2020 г. за
съвместно разглеждане и решаване, тъй като
неговият предмет попада изцяло в предметния
обхват на образуваното по искането на Върховния административен съд дело.
Със същите определения и на основание
чл. 20а, ал. 1 от Правилника за организацията
на дейността на Конституционния съд (ПОДКС)
съдът е конституирал като заинтересувани
институции Народното събрание, президента,
Министерския съвет, Върховния касационен
съд, Върховния административен съд, главния
прокурор, омбудсмана, Висшия адвокатски
съвет, Централната избирателна комисия и
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.
На основание чл. 20а, ал. 2 ПОДКС съдът
е поканил да предложат становища следните
съсловни и неправителствени организации:
Асоциация на българските административни
съдии, Съюз на съдиите в България, Българска
съдийска асоциация, Национално сдружение
на общините в Република България, Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и
демократични избори“, Сдружение „Институт
за развитие на публичната среда“ и Сдружение
„Асоциация „Прозрачност без граници“.
На основание чл. 20а, ал. 3 ПОДКС съдът
е поканил да дадат писмено правно мнение
следните изтъкнати специалисти от науката и
практиката: проф. д.ю.н. Васил Мръчков, проф.
д.ю.н. Цветан Сивков, проф. д-р Даниел Вълчев,
проф. д-р Димитър Костов, проф. д-р Дончо
Хрусанов, проф. д-р Емилия Друмева, проф.
д-р Емилия Панайотова, проф. д-р Красимира
Средкова, проф. д-р Огнян Герджиков, проф.
д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров,
проф. д-р Снежана Начева, проф. д-р Христина
Балабанова, проф. д-р Янаки Стоилов и доц.
д-р Таня Бузева.
От конституираните и поканени по реда на
чл. 20а ПОДКС становища и правни мнения
са представили Министерският съвет, Националното сдружение на общините в Република
България, проф. д.ю.н. Васил Мръчков, проф.
д-р Христина Балабанова и доц. д-р Таня Бузева.
Според представеното писмено становище
на Министерския съвет и изразените правни
мнения на проф. д.ю.н. Васил Мръчков, проф.
д-р Христина Балабанова и доц. д-р Таня Бузева
искането е неоснователно.
Министерският съвет изяснява съдържанието и уредбата на института на несъвместимостта на конституционно и законово равнище
и прави извод, че определените от ЗМСМА
условия за несъвместимост съответстват на
установения конституционен стандарт за допустими ограничения на основните права,
когато това е необходимо за защита на кон-
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ституционна ценност, каквато е изпълнението
на държавна служба в интерес на обществото.
Излагат се аргументи, че правото на защита не
е нарушено, защото законодателят е дал срок
и е определил процедура за отстраняване на
несъвместимостта. Изтъква се, че съдебният
контрол не е формален, защото съдът „прави
преценка по същество“ за предприемане на
необходимите действия за отстраняване на
несъвместимостта в определения преклузивен
срок. Като посочва, че правото на труд подлежи на различни ограничения, Министерският
съвет застъпва виждането, че изискванията за
несъвместимост са пропороционална мярка за
ограничаване на това право, съответстваща на
характера на заеманата длъжност и защитата
на обществения интерес. В становището се
прави извод, че оспорената разпоредба осигурява равенство пред закона за лицата, заемащи
публични длъжности във връзка с изискването
за отстраняване на несъвместимостта.
В правното си мнение проф. д.ю.н. Васил
Мръчков не споделя твърденията на вносителя
относно „автоматичното действие“ на чл. 42,
ал. 1, т. 5 ЗМСМА, като излага аргументи за
неправилност на използвания израз и подчертава, че оспорената разпоредба препраща
към извършване на изрични волеви действия,
част от които лицето е осъществило, което изключва нейния „механизъм“ и „автоматизъм“.
Посочва, че съдебният контрол, осъществяван
от съдилищата съгласно чл. 117, ал. 1 от Конституцията, има единствено смисъл на „съдържателен“ съдебен контрол, което не е въпрос
на противоконституционност, а на организация
на дейността на съдилищата.
В правното си мнение проф. д-р Христина
Балабанова обосновава липсата на противоконституционност на оспорената разпоредба, като
посочва, че тя не води до автоматично прекратяване на правомощията, тъй като се касае
за волево човешко поведение за неизпълнение
на изисквания на императивна правна норма.
Аргументира се, че не е нарушено и правото
на труд, тъй като чрез бездействието си лицето
не желае да преустанови извършваната дейност
или да освободи заеманата от него длъжност, за
да прекрати съществуващата несъвместимост.
Като изхожда от основните характеристики
на института на несъвместимостта, доц. д-р
Таня Бузева прави извод, че законовата уредба изисква извършване на „индивидуална и
диференцирана преценка във всеки конкретен
случай“ относно наличието или липсата на
несъвместимост и предприетите действия за
нейното отстраняване, което изключва автоматизма на разпоредбата. В правното мнение
се обосновава, че правото на труд не е ограничено, тъй като при прилагането на института се съхранява „едно от конкуриращите се
правоотношения“. Посочва се, че обявяването
на разпоредбата за противоконституционна би
застрашило принципа на правовата държава,
създавайки „дисонанс“ както в законодателството като цяло, така и в самия ЗМСМА.
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В подкрепа на двете искания е изразено
становище от Националното сдружение на
общините в Република България, което поддържа мотивите на вносителите на исканията
за противоконституционност на оспорената
разпоредба. Посочва се, че въведеният с разпоредбата формален съдебен контрол „значително затруднява пълноценното упражняване
на правото на защита“ и „засяга отрицателно
политическата воля на избирателите“.
Конституционният съд, като обсъди доводите
в исканията на състава на Върховния административен съд и на народните представители,
постъпилите по делото писмени становища и
правни мнения, за да се произнесе, взе предвид
следното:
Оспорената с исканията разпоредба на чл. 42,
ал. 1, т. 5 ЗМСМА предвижда, че пълномощията
на кметовете се прекратяват предсрочно при
неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3,
с който текст е определен едномесечен срок от
обявяването на изборните резултати, съответно
от приемането на решението на общинския съвет, в който лицето, което при избирането му за
кмет заема длъжност или осъществява дейност
по ал. 1, е длъжно да предприеме необходимите
действия за прекратяване на дейността и/или
за освобождаването му от заеманата длъжност
и да уведоми писмено за това председателя на
общинския съвет и общинската избирателна
комисия. Разпоредбата на чл. 41, ал. 1 ЗМСМА
предвижда, че кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници,
заместник-кметовете на общини и на райони и
секретарите на общини не могат да извършват
търговска дейност по смисъла на Търговския
закон (ТЗ), да бъдат контрольори, управители
или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители,
търговски посредници, синдици, ликвидатори
или да участват в надзорни, управителни и
контролни органи на търговски дружества и
кооперации за времето на мандата им.
Легално определение за несъвместимост
се съдържа в § 1, т. 7 от допълнителните
разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ДР на ЗПКОНПИ) – „заемането на друга длъжност или извършването
на дейност, която съгласно Конституцията
или закон е несъвместима с положението на
лицето като заемащо висша публична длъжност“. Тази норма не предвижда конкретни
основания за несъвместимост и не може да
се прилага самостоятелно, а препраща към
Конституцията и съответните специални закони. Несъвместимост може да се установи
само и доколкото съответните относими факти съвпадат с хипотезата на съдържащите се в
тези закони норми. Затова при практическото
прилагане е необходимо точно да се установи кои
са приложимите разпоредби от Конституцията
или от специалните закони, да се съпостави
фактическата обстановка с въведените в тях
несъвместимости, да се направи обоснован
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извод за наличието на факти и обстоятелства,
които водят до несъвместимост. Доколкото
несъвместимостта засяга безпристрастното изпълнение на публичната длъжност в обществен
интерес, задължението за нейното установяване
е на органа по избора или назначаването. Аргумент за това е обстоятелството, че всички
специални закони предвиждат като последица от
констатираната несъвместимост прекратяване
на правоотношението на заемащия публична
длъжност, което е в компетентността на този,
който го е избрал или назначил.
В практиката на Конституционния съд институтът на несъвместимостта е очертан като
съвкупност от уредени на конституционно или
законово ниво забрани определена публична
длъжност да бъде съвместявана с друга такава
или с длъжности и дейности, свързани с частен
интерес на заемащия публичната длъжност,
което осигурява „добросъвестно, независимо
и безпристрастно осъществяване на властническите функции в обществен интерес“
(Решение № 3 от 2019 г. по к.д. № 16/2018 г.).
Несъвместимостта подчертава специфичното
социално и правно качество на заемащите
публична длъжност лица да действат от името на държавата и само в обществен интерес.
Постигането на основната є цел – да осигури
безпристрастност и непредубеденост, е свързано
с въвеждането на забрани да бъдат заемани
други длъжности или да бъдат изпълнявани
други дейности, докато лицето е на съответната публична служба. Тяхното установяване
в Конституцията и в законите свидетелства,
че такова съвместяване би нарушило независимостта и безпристрастността на органите
на държавната власт или би послужило за
постигане на частни цели, което противоречи
на изискването публичната длъжност да се
изпълнява само в обществен интерес. По този
начин чрез несъвместимостта се гарантира
независимост при изпълнението на служебните
задължения и се препятства извличането на
ползи от лицето при изпълнение на заеманата
от него длъжност.
Несъвместимостта е характеристика на правовата държава, в която законодателят е длъжен да осигури превеса на публичния интерес
над частния, особено в случаите на колизия.
Основната є цел е да се осигури независимост на публичната служба, като се създадат
гаранции срещу недопустими въздействия от
страна на външни сили, като по този начин се
защитават и интересите на обществото като
цяло (в този смисъл Решение № 5 от 1993 г.
по к.д. № 6/1993 г.).
Според Конституционния съд отстраняването на несъвместимостта може да бъде
постигнато единствено чрез волеизявление на
лицето за прекратяване на едното от двете
паралелно съществуващи правоотношения, по
които то е страна. Друг правен субект би могъл
да прекрати съществуващата несъвместимост
единствено в случай, че тя не е прекратена
от самото лице в установения в закона срок.
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Премахването както на първоначална, така и
на последваща несъвместимост се извършва
по ред и в срок, определени със закон, като
негативните последици за лицето не настъпват
автоматично, а единствено при неспазването
на определената процедура и срок (вж. становището на групата съдии Димитър Токушев,
Пламен Киров, Красен Стойчев, Стефка Стоева,
Борис Велчев и Гроздан Илиев в Решение № 7
от 2013 г. по к.д. № 16/2013 г.).
По отношение на кмета като орган на
изпълнителната власт на общинско ниво в
ЗМСМА са предвидени две форми на несъвместимост – първоначална и последваща.
Предметът на настоящото конституционно
дело е свързан с първоначалната несъвместимост, при която лицето, избрано за кмет, вече
извършва търговска дейност по смисъла на
ТЗ, заема позицията на контрольор, управител
или прокурист в търговски дружества, изпълнява функциите на търговски пълномощник,
търговски представител, търговски посредник,
синдик или ликвидатор или участва в надзорни,
управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации. В ЗМСМА това
проявление на несъвместимостта е уредено
от три елемента – забрана за извършване на
конкретни дейности, водещи до несъвместимост (чл. 41, ал. 1), дължимо поведение при
възникване на несъвместимост (чл. 41, ал. 3)
и правни последици при неизпълнение на това
задължение (чл. 42, ал. 1, т. 5).
Оспорената като противоконституционна
разпоредба на чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА съдържа само санкционната част от цялостната
уредба на несъвместимостта на кмета на
общината – предсрочното прекратяване на
пълномощията му. Санкцията представлява
последната, неразделна част от концепцията
относно института на несъвместимостта, възприета в Конституцията и законодателството.
Като всяка санкционна разпоредба тази на
чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА има за цел да свърже
конкретно противоправно поведение с конкретни негативни правни последици. Тази норма е
императивна по своята формулировка, тъй като
представлява последната правна възможност за
премахване на нежеланото от закона съвместяване на публични функции и изчерпателно
посочени дейности в частната сфера. Въпреки
своята императивност разпоредбата не лишава
субектите от право на защита.
Конституционният съд не споделя изразените от вносителите на двете искания доводи,
че разпоредбата не предоставя възможност за
извършване на преценка на обстоятелствата и
причините, довели до неизпълнение на задълженията по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА, поради което
противоречи на правото на защита, уредено в
чл. 56, ал. 1 от Конституцията, и на принципа
на правовата държава по чл. 4, ал. 1 от нея.
В своята практика съдът изяснява същността
и правната характеристика на правото на защита, уредено в чл. 56 от Конституцията, като
основно, универсално право, „предоставено
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на всеки гражданин, за да защити нарушени
или застрашени права или законни интереси“
(Решение № 15 от 1993 г. по к.д. № 17/1993 г.).
Правото на защита включва „субективното
право като гарантирана от закона възможност
за действие, както и правото да бъде защитен всеки застрашен законен интерес“. То е
средство за защита на други застрашени или
нарушени права (Решение № 3 от 1994 г. по к.д.
№ 1/1994 г.). Както е прието в Решение № 1 от
2012 г. по к.д. № 10/2011 г., „в правовата държава съдебната защита е определящата форма
на защита на нарушените права или законни
интереси на гражданите“.
Правото на защита „предполага задължение
на държавата чрез законодателството и прилагането на законите да обезпечи ефективна възможност за гражданите да защитят нарушените
си или застрашените си права пред съдебни
органи или администрацията“ (Решение № 9 от
1998 г. по к.д. № 6/1998 г.). Съдебният контрол
върху административните актове е „израз на
правозащитната функция във всяка правова
държава и чрез него се гарантира съдебна
защита на правата и законните интереси на
гражданите“ (Решение № 13 от 1993 г. по к.
д. № 13/1993 г., Решение № 1 от 2012 г. по к.
д. № 10/2011 г.). „Само в правовата държава
съществува действащо административно правораздаване в качеството му на един от основните
фактори, които гарантират баланса и контрола
между властите в държавното управление и
върховенството на закона“ (Решение № 1 от
2012 г. по к.д. № 10/2011 г.).
Основанията за приложението на санкцията
по чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА подлежат на подробна и съдържателна оценка от общинската
избирателна комисия преди постановяване на
решението є за предсрочното прекратяване
на пълномощията на кмета по чл. 42, ал. 3
ЗМСМА. В закона е предвидена специална
процедура за установяване на първоначалната несъвместимост и за неизпълнението на
задължението за предприемане на действия
по нейното отстраняване, задължаваща общинската избирателна комисия да обоснове
решението си не само с извършения от нея
анализ на относимите обстоятелства по всеки
конкретен случай, но и да вземе предвид становището на кмета, изразено под формата на
писмено възражение, което той има право да
направи. Производството пред съда също не
се ограничава до формална преценка относно
наличието или липсата на обстоятелствата по
чл. 41, ал. 3 ЗМСМА.
В ЗМСМА е предвиден механизъм, посредством който се изключва „автоматизмът“
на настъпването на правните последици на
несъвместимостта. Той се отнася до задължителната преценка за наличието, респ. липсата
на несъвместимост, съответно на основание
за предсрочно прекратяване на пълномощията
на кмета, която се извършва от общинската
избирателна комисия и се контролира от съда.
Тази преценка се прави съобразно спецификите
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на всеки отделен случай, което е задължение
на общинската избирателна комисия и подлежи
на съдебен контрол. По отношение на последния, определен в искането на 63-мата народни
представители от 44-ото Народно събрание
за обявяване на противоконституционност на
чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА като осъществяван
без „индивидуална диференцирана преценка
преди отстраняването от длъжност“, Конституционният съд подчертава, че самата разпоредба
на чл. 41, ал. 3 ЗМСМА не само не забранява,
но и предполага съдът да анализира и тълкува
всяко действие, което лицето, намиращо се в
състояние на несъвместимост, е предприело
или е следвало да предприеме за нейното
отстраняване.
Текстът на чл. 41, ал. 3 ЗМСМА не поражда
съмнения относно своето съдържание и смисъл.
Той задължава лицето, което при избирането
му за кмет заема длъжност или осъществява
дейност по ал. 1, да изпълни три кумулативно
предвидени изисквания: да предприеме необходимите действия за прекратяването на дейността
и/или за освобождаването му от заеманата
длъжност; да уведоми писмено за това председателя на общинския съвет; да уведоми писмено
за това общинската избирателна комисия. В
текста не е посочено като изискване „необходимите действия“ да са породили крайния си
резултат и да са настъпили свързаните с тях
правни последици. Разпоредбата изисква тези
действия „да бъдат предприети“, т.е. да бъде
демонстрирана категорично волята на лицето,
намиращо се в състояние на несъвместимост,
да приведе положението си в съответствие със
законовите изисквания. Така евентуалните
негативни последици от неизпълнението на
задължението би следвало да настъпят само
при неосъществяването на факти, които са
под контрола и във властта на задължения
субект, а не са в зависимост от външни фактори. В текста на обсъжданата разпоредба не
са посочени какви конкретни действия следва
да бъдат предприети, което е напълно съобразено с това, че разнообразието на относимите
обстоятелства е голямо. Именно това многообразие на възможни хипотези, правилното
идентифициране на конкретно приложимата
от тях и подвеждането под нея на фактите
по всяко дело са в основата на преценката на
съда за законосъобразност на предсрочното
прекратяване на пълномощията на кмета. Тази
преценка, за да бъде мотивирана и обоснована,
се основава именно на индивидуален подход
по всеки отделен казус.
Наличието на определен в закона срок,
в рамките на който избраният кмет трябва
да предприеме действия за отстраняване на
несъвместимост та и да у ведоми писмено
за това председателя на общинския съвет и
общинската избирателна комисия, също има
за цел предотвратяването на „автоматизма“
на настъпването на правните последици на
несъвместимостта. През този срок лицето,
намиращо се в състояние на несъвместимост,
има възможност да направи избор относно
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това, кое от двете несъвместими правоотношения желае да запази – дали да продължи
да бъде кмет, при което трябва да предприеме
действия за прекратяване на дейността, респ.
освобождаване на длъжността по чл. 41, ал. 1
ЗМСМА, или да запази тази длъжност/дейност,
при което ще следва да подаде оставката си
като кмет съгласно чл. 41, ал. 1, т. 1 ЗМСМА.
Предвид изложеното не може да се приеме за
основателно твърдението, направено и в двете
искания, предмет на настоящото конституционно дело, за наличието на „автоматизъм“ при
предсрочното прекратяване на пълномощията
на кмета и за формален съдебен контрол,
осъществяван от съдилищата. Тук следва да
се посочи и това, че негативните правни последици на разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5
ЗМСМА настъпват не автоматично, а само
при бездействие на лицето за прекратяване на
несъвместимост в посочения в закона срок и
при предвидената процедура, която на свой ред
включва индивидуална преценка по същество
от компетентния орган (в случая общинската
избирателна комисия). Тази преценка от своя
страна подлежи на съдържателен контрол от
съдилищата и той не би могъл да бъде друг,
предвид съдържанието на разпоредбата и посочените в чл. 41, ал. 3 ЗМСМА предпоставки
за доброволното прекратяване на несъвместимостта, във връзка с разпоредбата на чл. 117,
ал. 1 от Конституцията. Наличието на съдебна
практика в обратния смисъл, на която се позовават вносителите, не променя този извод.
Правилното прилагане на закона не е въпрос
на конституционосъобразност на конкретната
разпоредба. Съществуването на неправилна
съдебна практика може да бъде преодоляно
посредством тълкуване, но не може да бъде
основание за противоконституционност на
конкретната разпоредба.
По отношение на твърдението за „автоматизъм“ на разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5
ЗМСМА следва да се отбележи и това, че до
2003 г. наличието на несъвместимост за кметовете на общини и райони не е било заложено в закона като основание за предсрочно
прекратяване на пълномощията им. Такова е
въведено с изменението на чл. 42 ЗМСМА, обн.,
ДВ, бр. 69 от 2003 г., с приемането на нова т. 8
на чл. 42, ал. 1 ЗМСМА, която предвижда, че
пълномощията на кметовете се прекратяват
предсрочно при нарушаване на забраните по
чл. 41, ал. 1 ЗМСМА – с решение на общинската
избирателна комисия. При действието на тази
разпоредба както общинските избирателни комисии, така и съдилищата са приемали, че от
момента на възникване на пълномощията на
кмета (от полагане на клетвата – чл. 38, ал. 4
ЗМСМА) до края на мандата си същият следва
да спазва забраната по чл. 41, ал. 1 ЗМСМА,
като наличието на несъвместимост задължително води до прекратяване на пълномощията
на кмета. Този извод е правен предвид обстоятелството, че към онзи момент законодателят
не е посочил в закона срок, в който да бъде
преодоляна несъвместимостта. Такъв срок е
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определен с изменението на чл. 41 ЗМСМА,
обн., ДВ, бр. 69 от 2006 г., с което е прието
ново съдържание на разпоредбата на чл. 41,
ал. 3 ЗМСМА. С това изменение на закона
е премахнато задължителното предсрочно
прекратяване на пълномощията на кметовете
при констатирана несъвместимост, като им е
предоставена възможност за свободен избор
при спазване на съответния срок и процедура,
кое от двете конкуриращи се правоотношения
да бъде запазено.
В своята практика Конституционният съд
многократно е подчертавал значението на
правото на труд като основно право на гражданите. Неговата уредба на конституционно
ниво в чл. 48, ал. 1 и в чл. 16 е признание за
„фундаменталното му значение“ като общо и
лично благо (Решение № 1 от 2018 г. по к. д.
№ 3 от 2017 г.). Според Конституционния съд
„трудът и професията за отделния човек са
материалните условия за живот и за свободното разгръщане на личността му“ (Решение
№ 17/2018 г. по к.д. № 9/2018 г.).
Титуляри на правото на труд са не само
лицата, работещи по трудово правоотношение,
но и държавни служители, съдии, прокурори
и следователи, лицата, които упражняват самостоятелно занаят, свободна професия и пр.
(Решение № 17 от 2018 г. по к.д. № 9/2018 г.,
Решение № 2 от 2019 г. по к.д. № 2/2018 г.).
Правото на труд на кметовете на общини, чиито
пълномощия са предсрочно прекратени при
установена несъвместимост, също е защитено
и гарантирано от закона, тъй като се запазва
едно от двете правоотношения.
Неоснователно е изразеното в искането на
тричленния състав на ВАС становище относно
нарушаването на правото на труд и на съпътстващите го блага на лицето, избрано за кмет.
Заложената в ЗМСМА идея за несъвместимост
е при отстраняването є, независимо дали доброволно, или принудително, да бъде запазено
едно от конкуриращите се правоотношения,
именно за да не се стигне до ограничаване на
правото на труд.
С оглед горното Конституционният съд
намира, че разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5
ЗМСМА не противоречи на чл. 56, изр. първо,
на чл. 16 и на чл. 4, ал. 1 от Конституцията,
поради което направените от вносителите искания следва да бъдат отхвърлени.
По изложените съображения и на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България Конституционният съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на тричленен състав на
Върховния административен съд и искането
на 63-ма народни представители от 44-ото
Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 42, ал. 1, т. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната
администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991 г.;
последно изм., бр. 70 от 7.08.2020 г.).
Председател:
Борис Велчев
7092
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267
ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на Тарифа за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне
на социални услуги
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Одобрява Тарифа за таксите за издаване и подновяване на лиценз за
предоставяне на социални услуги.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров

ТАРИФА

за таксите за издаване и подновяване на
лиценз за предоставяне на социални услуги
Чл. 1. За разглеждане на документите за
издаване на лиценз за предоставяне на социалните услуги „информиране и консултиране“,
„застъпничество и посредничество“, „общностна работа“ и „асистентска подкрепа“ по
реда на чл. 149, ал. 1 от Закона за социалните
услуги се събира такса в размер 52 лв.
Чл. 2. За разглеждане на документите за
издаване на лиценз за предоставяне на социалните услуги „терапия и рехабилитация“,
„обучение за придобиване на умения“ и „подкрепа за придобиване на трудови умения“ по
реда на чл. 149, ал. 1 от Закона за социалните
услуги се събира такса в размер 55 лв.
Чл. 3. За разглеждане на документите за
издаване на лиценз за предоставяне на социалните услуги „дневна грижа“, „резидентна
грижа“ и „осигуряване на подслон“ по реда на
чл. 149, ал. 1 от Закона за социалните услуги
се събира такса в размер 92 лв.
Чл. 4. За разглеждане на документите за
подновяване на лиценз за предоставяне на
социалните услуги „информиране и консултиране“, „застъпничество и посредничество“,
„общностна работа“ и „асистентска подкрепа“
по реда на чл. 156 от Закона за социалните
услуги се събира такса в размер 52 лв.
Чл. 5. За разглеждане на документите за
подновяване на лиценз за предоставяне на
социалните услуги „терапия и рехабилитация“, „обучение за придобиване на умения“ и
„подкрепа за придобиване на трудови умения“
по реда на чл. 156 от Закона за социалните
услуги се събира такса в размер 55 лв.
Чл. 6. За разглеждане на документите за
подновяване на лиценз за предоставяне на социалните услуги „дневна грижа“, „резидентна
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грижа“ и „осигуряване на подслон“ по реда
на чл. 156 от Закона за социалните услуги се
събира такса в размер 92 лв.
Чл. 7. При отказ да бъде издаден или
подновен лиценз таксите по чл. 1 – 6 не се
възстановяват.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тарифата се одобрява на основание чл. 161, ал. 2 от Закона за
социалните услуги.
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§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
7081
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268
ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. в размер 2 203 580 лв.
за изпълнение на Национална научна програма
„Върхови изследвания и хора за развитие на
европейската наука“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал“,
бюджетна програма „Оценка и развитие на
националния научен потенциал за изграждане
на устойчива връзка образование-наука-бизнес като основа за развитие на икономика,
базирана на знанието“, по бюджета на Министерството на образованието и науката
за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2020 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с Решение № 577 на
Министерския съвет от 2018 г. за одобряване
на национални научни програми, изменено
с Решение № 340 на Министерския съвет
от 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269
ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на отбраната,
приет с Постановление № 5 на Министерския
съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм.
и доп., бр. 37 и 64 от 2015 г., бр. 9 от 2016 г.;
Решение № 8959 на Върховния административен съд от 2016 г. – бр. 11 от 2017 г.; изм.
и доп., бр. 71 от 2017 г., бр. 43, 70 и 106 от
2018 г. и бр. 9 и 37 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 19 т. 1 се изменя така:
„1. осъществява предварителен контрол за
законосъобразност на финансовата дейност
на министерството по чл. 13, ал. 3, т. 3 от
Закона за финансовото управление и контрол
в публичния сектор, като за целта финансовите контрольори извършват необходимите
проверки и изразяват мнение съгласно Закона
за финансовото управление и контрол в публичния сектор и утвърдените от министъра
на финансите методически указания;“.
§ 2. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 15 се изменя така:
„15. инициира, организира, координира и
подпомага изпълнението на дейностите по
придобиване на отбранителни продукти и
услуги с безвъзмездно финансиране по програми и целеви фондове на САЩ за подпомагане в областта на сигурността, включително
подготвя проекти на актове и договори във
връзка с това;“.
2. Създава се т. 15а:
„15а. инициира, организира, координира
и подпомага изпълнението на проекти за
придобиване с национални средства на отбранителни продукти и услуги по Програмата
за чуждестранни военни продажби на САЩ,
включително подготвя проекти на актове и
договори във връзка с това;“.
§ 3. В чл. 32а, т. 9 думите „регистъра по
чл. 35 от Правилника за реда за упражняване
правата на държавата в търговските дружества
с държавно участие в капитала“ и запетаята
след тях се заличават.
§ 4. В чл. 35 т. 20 се отменя.
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§ 5. В приложение № 1 към чл. 13, ал. 2
се правят следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация“
числото „381“ се заменя с „384“.
2. На ред „дирекция „Политика по въоръженията“ числото „26“ се заменя с „29“.
3. На ред „Щаб на отбраната“ числото „207“
се заменя с „204“.
4. На ред „дирекция „Операции и подготовка“ числото „61“ се заменя с „58“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
7082

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270
ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2018 г.
за българските неделни училища в чужбина
(ДВ, бр. 47 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 думите „и подготовката на кандидат-студенти“, думите „кандидат-студенти“
и наклонената черта пред тях се заличават.
2. Създава се нова т. 3:
„3. подготовката на кандидат-ст уденти
може да се организира в групи с най-малко
пет кандидат-студенти;“.
3. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 4 и 5.
4. Досегашната т. 5 става т. 6, като думите
„за училищата“ се заличават.
5. Досегашните т. 6 и 7 стават съответно
т. 7 и 8.
§ 2. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. (1) Когато поради извънредни
обстоятелства е преустановено обучението
по чл. 1, ал. 1 и дейностите по чл. 2, ал. 2 в
присъствена форма, същите се осъществяват,
доколкото и ако е възможно, от разстояние в
електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните
технологии.
(2) Обучението от разстояние в електронна
среда включва дистанционни учебни часове,
самоподготовка, текуща обратна връзка за
резултатите от обучението и оценяване.
(3) Организацията на обучението от разстояние и допустимите дейности по чл. 2,
ал. 2, т. 1 се съгласуват от представляващия
организацията по чл. 1, ал. 1 с училищния
ръководител и с представител/представители
на родителския съвет.“
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§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
a) в т. 1 думата „деца“ и наклонената черта
след нея се заличават;
б) в т. 2 думата „деца“ и наклонената черта
след нея се заличават.
2. В ал. 3, т. 1 думата „деца“ и наклонената
черта след нея се заличават.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Електронното обучение по ал. 1 може
да се провежда синхронно и несинхронно,
както следва:
1. синхронното обучение се провежда, като
учебните часове включват синхронен урок и
синхронно взаимодействие на учителя с ученика, както и синхронна текуща обратна връзка
за резултатите от обучението и оценяване;
2. несинхронното обучение може да включва наблюдение на урок, без взаимодействие с
учителя и с останалите ученици, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите
от обучението и оценяване.“
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) Електронното обучение по ал. 2 се
провежда синхронно и/или несинхронно.“
5. Създава се ал. 7:
„(7) Електронното обучение по ал. 3 се
провеж да синхронно и несинхронно чрез
учебна електронна платформа.“
6. Досегашната ал. 6 става ал. 8.
7. Създават се ал. 9 – 11:
„(9) Часовете за електронно обучение по
ал. 2 се организират и провеждат от българското неделно училище, в което са записани
учениците през учебната година.
(10) Часовете за електронно обучение по
ал. 2 може да се организират и провеждат от
друго българско неделно училище, в случай
че училището, в което са записани учениците,
не предлага електронно обучение, като редът
за определяне на средствата, предоставяни от
Министерството на образованието и науката,
се определя със заповедта по чл. 20, ал. 2.
(11) Българското неделно училище в чужбина може да организира и провежда часове за
електронно обучение по ал. 3 за ученици от:
1. населеното място, в което училището
организира и провежда часове в присъствена
форма;
2. други държави и други населени места от
държавата, в която училището функционира,
в които Министерството на образованието
и науката не подпомага обучение по чл. 5.“
§ 4. В чл. 7, т. 2 след думата „чужбина“
се добавя „или в последните два класа от
средното образование в друго училище на
територията на съответната държава“.
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) На учениците, завършили обучение
по български език и литература, история и
цивилизации и география и икономика, се
издава удостоверение за проведено обучение,
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подписано от представляващия организацията
по чл. 1, ал. 1, от училищния ръководител и от
учителите, провели обучението, както следва:
1. на завършилите обучение при условията
на чл. 5, ал. 10 удостоверението се издава от
българското неделно училище, което провежда
присъствените часове, след получаване на протокол, подписан от училищния ръководител в
училището, в което е проведено електронното
обучение, с резултатите от него;
2. на завършилите електронно обучение без
присъствени часове може да се издаде удостоверение за проведено обучение по учебен
предмет/учебни предмети за съответния клас;
3. на завършили електронно обучение без
присъствени часове ученици от 5 до 12 клас
може да се издадат удостоверения за проведено
обучение по учебен предмет/учебни предмети
за два класа.“
2. В ал. 4 след думите „по чл. 4, т. 5“ се
добавя „и в електронната система по чл. 23,
ал. 2“.
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 10 след думите „и предписанията им“ се поставя запетая и се добавя
„отнасящи се до организирането и провеждането на обучението“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Не се изплащат възнаграждения от
средствата, предоставени от Министерството
на образованието и науката на организацията, към която функционира българското
неделно училище, на представляващия организацията по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 3, училищния
ръководител, учителите, ръководителите на
допълнителни училищни дейности, както и
на лицата, на които е възложено осъществяването на административни дейности в
българското неделно училище, за периода,
когато те не пребивават на територията на
страната, в която функционира българското
неделно училище в чужбина.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Изключения по ал. 4 се допускат за
възнаграждения на учители, изплатени при
спазване на местното законодателство, когато:
1. при извънредни обстоятелства е преустановено обучението по чл. 1, ал. 1 в присъствена форма;
2. има доказана необходимост за провеждането на обучение по чл. 5, ал. 1.“
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „избират на събрание“
се добавя „в едномесечен срок след началото
на всяка учебна година“.
2. В ал. 3 се създава изречение второ:
„При организиране на обучение на друг адрес в същото или в друго населено място в
състава на родителския съвет на българското неделно училище се включват родител/
родители на обучаващите се на съответния
адрес ученици.“
3. Алинеи 7 и 8 се изменят така:
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„(7) Родителският съвет и училищният
ръководител изготвят годишен доклад със
становище за резултатите от дейността на българското неделно училище, който се съгласува
писмено от представляващия организацията
по чл. 1, ал. 1.
(8) Годишният доклад по ал. 7 се подписва
от председателя на родителския съвет и от
училищния ръководител и се изпраща в Министерството на образованието и науката с
копие до задграничното представителство на
Република България в съответната държава до
31 юли.“
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „година“ се добавя
„чрез електронната система по чл. 23, ал. 2“.
2. В ал. 2, т. 3 думите „за училищата“ се
заличават.
3. В ал. 3 след думите „Документите по
ал. 2“ се добавя „и 5“.
4. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Предложения за вписване на друг адрес за обучение, организирано в българско
неделно училище в чужбина, се подават от
организациите по чл. 1, ал. 1 в срок до 15
октомври към актуалната информация по
чл. 18 в следните случаи:
1. в населено място, в което няма обучение, организирано в друго българско неделно
училище, финансово подпомагано от Министерството на образованието и науката;
2. в населени места с над 1 милион жители,
в райони, в които няма обучение, организирано в друго българско неделно училище,
финансово подпомагано от Министерството
на образованието и науката.
(6) Към предложенията по ал. 5 се подават
съответните документи по ал. 2 с изключение
на този по т. 2.“
§ 9. В чл. 13, ал. 2 числото „30“ се заменя
с „31“.
§ 10. В чл. 14 се създава ал. 5:
„(5) Меж д у ведомствената комиси я извършва оценка на внесените предложения
по чл. 12, ал. 5 и представя на министъра на
образованието и науката мотивирано предложение за вписване на друг адрес за обучение,
организирано в българско неделно училище,
или за отказ.“
§ 11. Създава се чл. 26:
„Чл. 26. Българските неделни училища
в чужбина съдействат за утвърждаване на
авторитета на българската държава и на българските общности зад граница. При популяризиране на дейността на всяко училище се
указва по подходящ начин подпомагането от
Министерството на образованието и науката
на Република България.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
7083
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МЕЖДУНАРОДEН КОДЕКС

за спасителни средства
(LSA Code)
(Приет с Резолюция MSC. 48(66) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 4 юни 1996 г. В сила
за Република България от 1 юли 1998 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква b) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
Като признава необходимостта от осигуряване на международни стандарти за спасителни средства, изисквани съгласно глава III
от Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море (SOLAS), 1974 г.,
с измененията,
Като отбелязва Резолюция MSC 47(66), с
която прие, наред с други, изменения към
глава III от Конвенцията SOLAS, за да направи разпоредбите на Международния кодекс
за спасителни средства (LSA) задължителни
съгласно тази Конвенция на или след 1 юли
1998 г.,
Като взема предвид на своята шестдесет
и шеста сесия текста на предложения LSA
Кодекс,
Приема Международния кодекс за спасителни средства (LSA), чийто текст се съдържа
в Приложението към тази резолюция,
Отбелязва, че съгласно измененията към
глава III от Конвенцията SOLAS от 1974 г.
измененията към LSA Кодекса се приемат,
въвеждат се в сила и влизат в сила в съответствие с разпоредбите на член VIII от тази
Конвенция относно процедурата за изменение,
приложима към Приложението към Конвенцията, различно от глава I.
Изисква от генералния секретар да предаде
заверени копия от тази резолюция и текста
на LSA Кодекса, съдържащи се в Приложението, на всички договарящи правителства
по Конвенцията.
Освен това отправя искане към генералния
секретар да предаде копия от тази резолюция и Приложението към нея на членовете
на Организацията, които не са договарящи
правителства по Конвенцията.
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МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС
за спасителни средства
(LSA Code)
Предговор
1 Целта на този Кодекс е да осигури международни стандарти за спасителни средства,
изисквани съгласно глава III от Международната конвенция за безопасност на човешкия
живот на море (SOLAS), 1974 г.
2 На и след 1 юли 1998 г. изискванията на
този Кодекс ще бъдат задължителни съгласно
Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море (SOLAS), от 1974 г.,
с измененията. Всяко бъдещо изменение към
Кодекса ще бъде прието и въведено в сила
в съответствие с процедурата, предвидена в
член VIII от посочената Конвенция.
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ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Определения
1.1.1 Конвенция означава Международната
конвенция за безопасност на човешкия живот
на море от 1974 г., с измененията.
1.1.2 Ефективно разчистване на кораба е
способността на свободно падащата спасителна лодка да се отдалечи от измененията на
кораба при приспускане на вода при свободно
падане, без да използва двигателя си.
1.1.3 Ускорение на свободно падане е темпът
на промяна на скоростта, с която се сблъскват
пътниците при приспускането на спасителна
лодка на вода със свободно падане.
1.1.4 Освидетелствана височина на свободно
падане е най-голямата височина на приспускане на вода, за която спасителната лодка е
одобрена, измерена от неподвижната водна
повърхност до най-ниската точка на спасителната лодка, когато спасителната лодка е
в конфигурацията на приспускане на вода.
1.1.5 Ъгълът на рампата за приспускане на
вода е ъгълът между хоризонталата и релсата
за приспускане на вода на спасителната лодка
в нейната позиция за приспускане на вода с
кораба на равен кил.
1.1.6 Дължина на рампата за приспускане
на вода е разстоянието между носа на спасителната лодка и долния край на рампата за
приспускане на вода.
1.1.7 Правило означава правило, което се
съдържа в Приложението към Конвенцията.
1.1.8 Изискваната височина на свободно
падане е най-голямото разстояние, измерено
от неподвижната водна повърхност до найниската точка на спасителната лодка, когато
спасителната лодка е в конфиг у раци я за
приспускане на вода и корабът е в най-ненатоварено състояние на плаване.
1.1.9 Светлоотразителен материал е материал, който отразява в противоположна
посока насочен към него светлинен лъч.
1.1.10 Ъгълът на влизане във вода е ъгълът
между хоризонталата и релсата за приспускане
на вода на спасителната лодка, когато тя за
пръв път влиза във водата.
1.1.11 Термините, използвани в този Кодекс, имат същото значение като определенията в правило III/3.
1.2 Общи изисквания за спасителни средства
1.2.1 Параграф 1.2.2.7 се прилага за спасителни средства на всички кораби.
1.2.2 Освен ако изрично не е предвидено
друго или освен ако Администрацията счита
за подходящи други изисквания, като отчита
конкретните рейсове, на които корабът е
постоянно ангажиран, всички спасителни
средства, предписани в тази част:
.1 с а изработени с подходяща изработка
и материали;
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.2 н
 е се повреждат при подреждане в
температурния диапазон на въздуха
-30°C до +65°C;
.3 а ко има вероятност те да бъдат потопени в морска вода по време на тяхното
използване, работят в температурния
диапазон на морската вода от -1°C до
+30°C;
.4 когато е приложимо, са устойчиви на
гниене, корозия и не са неправомерно
засегнати от морска вода, нефт или
гъбични атаки;
.5 когато са изложени на слънчева светлина, са устойчиви на влошаване;
.6 с а с много видим цвят на всички
части, където това ще помогне за
откриването;
.7 о борудвани са със светлоотразителни
материали, които помагат за откриването им, и в съответствие с препоръките от Организацията;
.8 а ко ще се използват в морето, могат
да функционират задоволително в
тази среда;
.9 я сно обозначени са с информация за
одобрението, включително Администрацията, която ги е одобрила, и всички експлоатационни ограничения, и
.10 когато е приложимо, са снабдени със
защита от късо съединение, за да се
предотврати повреда или нараняване.
1.2.3 Администрацията определя периода
на годност на спасителните средства, които
са подложени на влошаване с възрастта. Тези
спасителни средства се маркират със средство за определяне на тяхната възраст или
датата, до която трябва да бъдат заменени.
Постоянната маркировка с дата на изтичане
е предпочитаният метод за установяване на
периода на годност. Батериите, които не са
отбелязани с дата на годност, могат да се
използват, ако се сменят ежегодно или в
случай на вторична батерия (акумулатор),
ако състоянието на електролита може лесно
да се провери.
ГЛАВА II
ЛИЧНИ СПАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА
2.1 Спасителни пояси
2.1.1. Спецификация на спасителния пояс
Всеки спасителен пояс:
.1 и ма външен диаметър не повече от
800 mm и вътрешен диаметър не помалък от 400 mm;
.2 е изграден от присъщо плаващ материал, независимо дали от тръстики,
коркови стърготини или гранулиран
корк, всякакъв друг насипно гранулиран материал или всяко отделение
за въздух, което зависи от надуването
за плавателност;
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.3 м
 оже да поддържа не по-малко от 14,5
kg желязо в сладка вода за период от
24 часа;
.4 има маса не по-малка от 2,5 kg;
.5 не поддържа горене или не продължава
да се топи, след като е бил напълно
обгърнат от пожар за период от 2
секунди;
.6 конструиран е така, че да издържи на
падане във водата от височината, на
която се подрежда над водолинията
при най-ненатоварено състояние на
плаване на кораба или 30 m, в зависимост от това, кое от двете е по-голямо,
без да се нарушават нито експлоатационната му способност, нито тази на
свързаните с него компоненти;
.7 а ко е предназначен да работи с меха н изма за бързо освобож да ва не,
предвиден за самоактивиращите се
димни сигнали и самозапалващите
се светлини, да има маса, достатъчна
за задействане на механизма за бързо
освобождаване, и
.8 е снабден със спасително въже с диаметър не по-малък от 9,5 mm и не
по-малък от 4 пъти външния диаметър на тялото на пояса по дължина;
спасителното въже се закрепва на
четири равноотстоящи точки около
периметъра на пояса, така че да образува четири равни примки.
2.1.2. Самозапалващи се светлини на спасителния пояс
Самозапалващите се светлини, изисквани
от правило III/7.1.3:
.1 с а такива, че не могат да бъдат загасени с вода;
.2 с а с бял цвят и могат да горят непрекъснато със светлинен интензитет не
по-малък от 2 cd във всички посоки
на горното полукълбо или мигане
(премигващ разряд) със скорост не
по-малка от 50 мигания и не повече
от 70 мигания в минута с най-малко
съответния ефективен светлинен интензитет;
.3 с а снабдени с източник на енергия,
способен да отговори на изискванията
на параграф 2.1.2.2, за период от наймалко 2 часа; и
.4 с а в състояние да издържат изпитването на падане, изисквано съгласно
параграф 2.1.1.6.
2.1.3. Самоактивиращи се димни сигнали
за спасителни пояси
Самоактивиращите се димни сигнали,
изисквани по правило III/7.1.3:
.1 о тделят дим с ясно видим цвят при
постоянна скорост за период от наймалко 15 минути, когато плават в
спокойна вода;
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.2 н
 е се възпламеняват експлозивно или
не излъчват пламък по време на цялото
време на отделяне на дим от сигнала;
.3 н е се потопяват от морето;
.4 п родължат да отделят дим, когато са
напълно потопени във вода, поне за
период от най-малко 10 s, и
.5 м оже да издържат изпитването на
падане, изисквано съгласно параграф
2.1.1.6.
2.1.4 Плаващи спасителни въжета
Плаващите спасителни въжета, изисквани
от правило III/7.1.2:
.1 не се огъват,
.2 и мат диаметър не по-малък от 8 mm, и
.3 и мат якост на скъсване не по-малка
от 5 kN.
2.2. Спасителни жилетки
2.2.1 Общи изисквания за спасителните
жилетки
2.2.1.1 Спаси т ел ната ж и лет ка не поддържа горене или продължава да се топи,
след като е била напълно обвита в огън за
период от 2 s.
2.2.1.2 Спасителната жилетка за възрастни
е конструирана така, че:
.1 н ай-малко 75% от лицата, които не
познават напълно спасителната жилетка, да могат да я облекат правилно в
рамките на 1 минута без помощ, насоки или предварителна демонстрация;
.2 с лед демонстрация всички лица да
могат да я облекат правилно в рамките
на 1 минута без помощ;
.3 д а е ясно, че може да се носи само по
един начин или, доколкото е практически възможно, не може да се носи
неправилно;
.4 е удобна за носене; и
.5 п озволява на ползвателя да скочи от
височина най-малко 4,5 m във водата
без нараняване и без спасителната жилетка да се размества или поврежда.
2.2.1.3 Спасителната жилетка за възрастни
има достатъчна плавателност и устойчивост
в спокойна прясна вода, за да:
.1 п овдигне устата на изтощено или
изпаднало в безсъзнание лице над
водата с не по-малко от 120 mm, като
тялото е наклонено назад под ъгъл не
по-малък от 20º спрямо вертикалното
положение, и
.2 да обърне тялото на лице в безсъзнание
във водата в каквото и да е положение,
при което устата е извън водата за не
повече от 5 s.
2.2.1.4 Спасителната жилетка за възрастни да позволява на лицето, което я носи, да
плува на късо разстояние и да се качи на
спасително средство.
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2.2.1.5 Спасителната жилетка за деца е
конструирана и изпълнена като спасителната жилетка за възрастни, с изключение на
следното:
.1 р азрешена е помощ за обличане за
малки деца;
.2 о т нея се изисква само да повдигне
устата на изтощено или изпаднало в
безсъзнание лице над водата на разстояние, съответстващо на размера на
ползвателя, за който е предназначена; и
.3 д а може да се окаже помощ за качване
на спасително средство, но подвижността на ползвателя да не е значително намалена.
2.2.1.6 В допълнение към маркировките,
изисквани съгласно параграф 1.2.2.9, спасителната жилетка за деца се маркира със:
.1 височината или диапазона на теглото, за
които спасителната жилетка отговаря
на критериите за изпитване и оценка,
препоръчани от Организацията; и
.2 с имвол „дете“, както е показано в
приетия от Организацията символ
„спасителна жилетка за дете“.
2.2.1.7 Спасителната жилетка да има плавателност, която не се намалява с повече от
5% след 24-часово потапяне в прясна вода.
2.2.1.8 Всяка спасителна жилетка да е оборудвана със свирка, здраво закрепена с връзка.
2.2.2. Надуваеми спасителни жилетки
Спасителна жилетка, която зависи от надуването за плавателност, има не по-малко
от две отделни отделения и отговаря на изискванията на параграф 2.2.1 и:
1 с е надува автоматично при потапяне,
снабдена е с устройство, което позволява надуване с едно ръчно движение, и
може всяка камера да се надува с уста;
2 в случай на загуба на плавателност
в което и да е отделение да може да
отговаря на изискванията на параграфи
2.2.1.2, 2.2.1.3 и 2.2.1.4; и
3 д а отговаря на изискванията на параграф 2.2.1.7 след надуване посредством
автоматичния механизъм.
2.2.3. Светлини на спасителните жилетки
2.2.3.1 Всяка светлина на спасителната
жилетка:
1 д а има светлинен интензитет не помалък от 0,75 cd във всички посоки
на горното полукълбо;
2 д а има източник на енергия, способен
да осигури светлинен интензитет от
0,75 cd за период от най-малко 8 часа;
3 д а бъде видима върху толкова голям
участък от горното полукълбо, колкото е практически възможно, когато е
прикрепена към спасителна жилетка; и
4 д а бъде с бял цвят.
2.2.3.2 Ако светлината, посочена в параграф
2.2.3.1, е мигаща светлина, тя освен това:
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1 д
 а бъде снабдена с ръчен превключвател; и
2 д а мига със скорост не по-малка от 50
мигания и не повече от 70 мигания в
минута с ефективен светлинен интензитет най-малко от 0,75 cd.
2.3 Водонепроницаеми костюми
2.3.1. Общи изисквания за водонепроницаеми костюми
2.3.1.1 Водонепроницаемият костюм е изработен от водоустойчиви материали, така че;
.1 м оже да се разопакова и облича без
помощ в рамките на 2 минути, като
се вземат предвид всички свързани
д рех и и спаси телна ж и лет ка, ако
водонепроницаемият костюм се носи
заедно със спасителна жилетка;
.2 не поддържа горене или не продължава
да се топи, след като е бил напълно
обвит в огън за период от 2 s;
.3 п окрива цялото тяло, с изключение
на лицето, ръцете също се покриват,
освен ако не са осигурени трайно
прикрепени ръкавици;
.4 с набден е с приспособления за свеждане до минимум или намаляване
на свободния въздух в краката на
костюма; и
.5 п ри скок от височина не по-малко от
4,5 m във водата няма неправомерно
навлизане на вода в костюма.
2.3.1.2 Водонепроницаем костюм, който
също отговаря на изискванията на раздел 2.2,
може да бъде класифициран като спасителна
жилетка.
2.3.1.3 Водонепроницаемият костюм позволява на лицето, което го носи, както и ако
носи спасителна жилетка, водонепроницаемият костюм да се носи заедно със спасителна
жилетка, за да:
.1 и зкачва и слиза по вертикална стълба
с дължина най-малко 5 m;
.2 и зп ъ л н я ва оби ча й н и за д ъ л жен и я,
свързани с напускането;
.3 с кача от височина не по-малка от
4,5 m във водата, без да повреди или
размести водонепроницаемия костюм,
или да бъде наранено; и
.4 да плува на късо разстояние през водата
и да се качи на спасително средство.
2.3.1.4 Водонепроницаемият костюм, който има плавателност и е проектиран да се
носи без спасителна жилетка, се оборудва
със светлина, отговаряща на изискванията
на параграф 2.2.3, и свирката, предписана в
параграф 2.2.1.8.
2.3.1.5 Ако водонепроницаемият костюм
се носи заедно със спасителна жилетка, спасителната жилетка се носи върху водонепроницаемия костюм. Лице, което носи такъв
водонепроницаем костюм, да може да облече
спасителна жилетка без помощ.
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2.3.2. Изисквания за топлинна ефективност
на водонепроницаеми костюми
2.3.2.1 Водонепроницаемият костюм, изработен от материал, който няма вътрешна
изолация, да е:
.1 м аркиран с инструкции, че трябва да
се носи заедно с топли дрехи; и
.2 конструиран така, че когато се носи
заедно с топли дрехи и спасителна
жилетка, ако водонепроницаемият
костюм се носи със спасителна жилетка, водонепроницаемият костюм
продължава да осигурява достатъчна
топлозащита след един скок на ползвателя във водата от височина 4,5 m,
за да се гарантира, че когато се носи
за период от 1 час в спокойна циркулираща вода при температура 5°C,
телесната температура на ползвателя
не пада повече от 2°C.
2.3.2.2 Водонепроницаемият костюм, изработен от материал с вътрешна изолация, когато
се носи самостоятелно или със спасителна
жилетка, ако водонепроницаемият костюм се
носи заедно със спасителна жилетка, осигурява
на ползвателя достатъчна топлинна изолация
след един скок във водата от височина 4,5 m,
за да се гарантира, че телесната температура на потребителя не пада с повече от 2°C
след период от 6 часа потапяне в спокойна
циркулираща вода при температура между
0°C и 2°C.
2.3.3. Изисквания за плавателност
Лице в прясна вода, което носи водонепроницаем костюм или водонепроницаем
костюм със спасителна жилетка, да може да
се обърне от обърнато надолу към обърнато
нагоре положение за не повече от 5 s.
2.4. Предпазни костюми
2.4.1. Общи изисквания за предпазните
костюми
2.4.1.1 Предпазният костюм е изработен от
водоустойчиви материали, така че:
1. о сигурява плавателност от най-малко
70 N;
2. е изработен от материал, който намалява риска от топлинно напрежение
по време на спасителни и евакуационни операции;
3. п окрива цялото тяло, с изключение на
главата и ръцете и когато Администрацията позволява, краката; ръкавици и
качулка се осигуряват по такъв начин,
че да останат на разположение за употреба заедно с предпазните костюми;
4. м оже да бъде разопакован и облечен
без помощ в рамките на 2 минути;
5. не поддържа горене или не продължава
да се топи, след като е бил напълно обвит в
огън за период от 2 s;
6. е оборудван с джоб за преносим VHF
телефон, и
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7. и
 ма странично поле на видимост наймалко 120°.
2.4.1.2 Предпазният костюм, който също
отговаря на изискванията на раздел 2.2, може да
бъде класифициран като спасителна жилетка.
2.4.1.3 Предпазният костюм позволява на
лицето, което го носи, да:
.1 и зкачва и слиза по вертикална стълба
с дължина най-малко 5 m;
.2 с кача от височина не по-малко от 4,5
m във водата с краката напред без
повреда или разместване на костюма,
или нараняване;
.3 п лува във водата на най-малко 25 m
и да се качва на спасително средство;
.4 о блича спасителна жилетка без помощ; и
.5 и зпълнява всички задължения, свързани с напускането, помага на другите
и управлява спасителна лодка.
2.4.1.4 Предпазният костюм е оборудван
със светлина, отговаряща на изискванията
на параграф 2.2.3, и свирка, предписана в
параграф 2.2.1.8.
2.4.2. Изисквания за топлинна ефективност
на предпазни костюми
2.4.2.1 Предпазният костюм:
.1 а ко е изработен от материал, който
няма вътрешна изолация, да се маркира с инструкции, че трябва да се
носи заедно с топло облекло, и
.2 д а бъде изработен така, че когато се
носи така, както е маркиран, костюмът да продължава да осигурява
достатъчна термозащита след един
скок във водата, който напълно потапя
ползвателя, и да гарантира, че когато
се носи в спокойна циркулираща вода
при температура 5°C, телесната температура на ползвателя не пада с повече
от 1,5°C на час след първия 0,5 час.
2.4.3. Изисквания за устойчивост
Лице в прясна вода, което носи предпазен
костюм, отговарящ на изискванията на този
раздел, да може да се преобръща от обърнато
надолу до обърнато нагоре положение за не
повече от 5 s и да бъде устойчиво обърнато с
лицето нагоре. Костюмът да няма тенденция
да преобръща ползвателя с лицето надолу в
умерени морски условия.
2.5. Средства за термозащита
2.5.1. Средството за термозащита се изработва от водоустойчив материал с топлопроводимост не по-голяма от 7800 W/(m 2 K) и
се конструира така, че когато се използва за
обграждане на лице, да намалява както конвективната, така и изпарителната топлинна
загуба от тялото на ползвателя.
2.5.2. Средството за термозащита:
.1 п окрива цялото тяло на лица от всякакъв размер, носещи спасителна
жилетка, с изключение на лицето;
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ръцете също се покриват, освен ако
не са осигурени трайно прикрепени
ръкавици;
.2 д а може да се разопакова и лесно да
се облече без помощ в спасителното
средство или спасителна лодка, и
.3 позволява на ползвателя да го свали във
водата за не повече от 2 минути, ако
нарушава способността му за плуване.
2.5.3. Средството за термозащита функционира правилно в температурен диапазон на
въздуха от -30°C до +20°C.
ГЛАВА III
ВИЗУАЛНИ СИГНАЛИ
3.1 Сигнални ракети тип „парашут“
3.1.1 Сигналната ракета тип „парашут“:
1. с е съдържа във водоустойчива обвивка,
2. и ма кратки инструкции или диаграми, ясно илюстриращи използването
на сигналната ракета тип „парашут“,
отпечатани на корпуса є;
3. и ма вградени средства за запалване; и
4. е проектирана така, че да не причинява неудобство на лицето, което
държи корпуса, когато се използва в
съответствие с инструкциите за работа
от производителя.
3.1.2 Когато ракетата се изстрелва вертикално, достига височина не по-малка от
300 m. При или в близост до траекторията
си ракетата изстрелва сигналната ракета тип
„парашут“, която:
1. гори с яркочервен цвят;
2. г ори равномерно със среден светлинен
интензитет не по-малък от 30 000 cd;
3. и ма период на горене не по-малък
от 40 s;
4. и ма скорост на спускане не повече
от 5 m/s; и
5. н е поврежда парашута или приспособленията си по време на горене.
3.2 Ръчни сигнални ракети
3.2.1 Ръчната сигнална ракета:
.1 с е съдържа във водоустойчива обвивка;
.2 и ма кратки инструкции или диаграми,
ясно илюстриращи използването на
ръчната сигнална ракета, отпечатани
на корпуса є;
.3 и ма автономни средства за запалване, и
.4 п роектирана е така, че да не причинява дискомфорт на лицето, държащо
корпуса, и да не застрашава спасителните средства от изгаряне или светещи
остатъци, когато се използва в съответствие с инструкциите за работа от
производителя.
3.2.2 Ръчната сигнална ракета:
.1 гори с яркочервен цвят;
.2 г ори равномерно със среден светлинен
интензитет не по-малък от 15 000 cd;
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.3 и
 ма период на горене не по-малък
от 1 min; и
.4 п родължава да гори, след като е потопена за период от 10 s под 100 mm вода.
3.3. Димни сигнали с положителна плавателност
3.3.1 Димни ят сигнали с полож ителна
плавателност:
.1 се съдържа във водоустойчива обвивка;
.2 не се възпламенява експлозивно, когато
се използва в съответствие с инструкциите за работа от производителя, и
.3 и ма кратки инструкции или диаграми,
ясно илюстриращи използването на
димния сигнал с положителна плавателност, отпечатани на корпуса му.
3.3.2 Димният сигнал с положителна плавателност:
.1 о тделя дим с ясно видим цвят при
постоянна скорост за период от наймалко 3 минути, когато плава в спокойна вода;
.2 н е отделя пламък през цялото време
на отделяне на дим;
.3 н е се потопява в морето, и
.4 п родължава да отделя дим при потапяне във вода за период от 10 s под
100 mm вода.
ГЛАВА IV
СПАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА
4.1 Общи изисквания за спасителни плотове
4.1.1 Конструкция на спасителни плотове
4.1.1.1. Всеки спасителен плот се конструира
така, че да може да издържи на излагане в
продължение на 30 дни на всякакви морски
условия.
4.1.1.2. Спасителният плот се конструира
така, че когато бъде спуснат във водата от
височина 18 m, спасителният плот и оборудването му да функционират задоволително.
Ако спасителният плот се съхранява на височина повече от 18 m над водолинията при
най-ненатоварено състояние на плаване на
кораба, той е от тип, който е подложен на
успешно изпитване с падане най-малко от
тази височина.
4.1.1.3. Плаващият спасителен плот да може
да издържа на многократни скокове върху
него от височина най-малко 4,5 m над пода
както със, така и без издигнато покривало.
4.1.1.4. Спасителни ят плот и неговите
принадлежности се конструират така, че да
позволяват тегленето му със скорост 3 възела
в спокойни води, когато е напълно окомплектован с екипаж и оборудване и със спусната
морска котва.
4.1.1.5. Спасителният плот има покривало
за защита на пътниците от излагане, което
автоматично се поставя на място, когато
спасителният плот се приспуска на вода и е
приводнен. Покривалото отговаря на следното:
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.1 о
 сигурява изолация срещу топлина и
студ чрез два слоя материал, разделени
с въздушна междина, или чрез други
еднакво ефективни средства; осигуряват се средства за предотвратяване на
натрупването на вода във въздушната
междина;
.2 в ътрешността му е с цвят, който не
причинява неудобство на пътниците;
.3 в секи вход е ясно обозначен и снабден
с ефективни рег улируеми приспособления за затваряне, които могат
лесно и бързо да се отварят от лица,
облечени във водонепроницаеми костюми, отвътре и отвън и да се затварят
отвътре на спасителния плот, така
че да позволяват вентилация, но да
изключват морската вода, вятъра и
студа; спасителните плотове за повече от осем лица имат най-малко два
диаметрално противоположни входа;
.4 д опускат достатъчно въздух за пътниците по всяко време, дори при
затворени входове;
.5 и мат най-малко един отвор за наблюдение;
.6 с набдени са със средства за събиране
на дъждовна вода;
.7 с набдени са със средства за монтиране
на радарен транспондер за спасителни
средства на височина най-малко 1 m
над морето, и
.8 и мат достатъчно височина за сядане
на пътниците под всички части на
покривалото.
4.1.2. Минимална товароподемност и маса
на спасителните плотове
4.1.2.1. Не се одобряват спасителни плотове
с товароподемност, по-малка от шест лица,
изчислена в съответствие с изискванията на
параграфи 4.2.3 или 4.3.3, според случая.
4.1.2.2. Освен ако спасителните плотове не
се приспускат на вода от одобрено устройство
за спускане на вода, отговарящо на изискванията на раздел 6.1, или не се изисква да
се подреждат на място, осигуряващо лесно
преместване настрани, общата маса на спасителния плот, неговият контейнер и неговото
оборудване не трябва да надвишават 185 kg.
4.1.3. Принадлежности на спасителните
плотове
4.1.3.1. Около вът решната и външната
страна на спасителния плот надеждно са
закрепени спасителни въжета.
4.1.3.2. Спасителният плот е оборудван
с ефективно притягащо въже с дъл ж ина
не по-малка от 10 m плюс разстоянието от
подреденото положение до водолинията при
най-ненатоварено състояние на плаване на
кораба или 15 m, което от двете е по-голямо.
Якостта на скъсване на системата на притягащото въже, включително средствата за
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нейното закрепване към спасителния плот, с
изключение на слабото звено, изисквано съгласно параграф 4.1.6, която не е по-малка от
15 kN за спасителните плотове, допустими за
поставяне на повече от 25 души, не по-малка
от 10 kN за спасителните плотове, допустими
за поставяне на 9 до 25 души, и не по-малка
от 7,5 kN за всеки друг спасителен плот.
4.1.3.3. Ръчно управлявана лампа се монтира в горната част на покривалото на спасителния плот. Светлината е бяла и може
да работи непрекъснато в продължение на
най-малко 12 часа със светлинен интензитет
не по-малък от 4,3 cd във всички посоки на
горното полукълбо. Ако обаче светлината е
мигаща, тя мига със скорост не по-малка
от 50 мигания и не повече от 70 мигания в
минута за 12-часов период на работа с еквивалентен ефективен светлинен интензитет.
Лампата мига автоматично, когато покривалото е монтирано. Батериите са тип, който
не се влошава поради влажност или влага в
подредените спасителни плотове.
4.1.3.4. В спасителните плотове се монтира ръчно управлявана лампа, която може да
работи непрекъснато в продължение на наймалко 12 часа. Тя се включва автоматично
при издигане на покривалото и е с достатъчен
интензитет, за да позволи разчитането на
инструкциите за оцеляване и за оборудването. Батериите са тип, който не се влошава
поради влажност или влага в подредените
спасителни плотове.
4.1.4. Спасителни плотове, спускани с
лодбалка
4.1.4.1. В допълнение към горните изисквания спасителните плотове, предназначени
за използване с одобрено приспособление за
приспускане на вода:
.1 когато спасителният плот е натоварен
с пълно окомплектоване с екипаж и
оборудване, да може да издържи страничен удар от страната на кораба при
скорост на удара не по-малка от 3,5
m/s и също така да падне във водата
от височина не по-малка от 3 m без
повреда, която ще засегне функционирането му; и
.2 с а снабдени със средства за придвижване на спасителните плотове по
протежение на палубата за качване и
задържането є по време на качването.
4.1.4.2. Всеки спасителен плот, спуснат с
лодбалка от пътнически кораб, се разполага по
такъв начин, че да може бързо да се качва на
борда пълното му окомплектоване с екипаж.
4.1.4.3. Всеки спасителен плот, спуснат с
лодбалка от товарен кораб, се подготвя така,
че на борда му да може да се качи пълното
му окомплектоване с екипаж в рамките на
не повече от 3 минути от времето на даване
на нареждане за качване на борда.
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4.1.5. Оборудване
4.1.5.1. Нормалното оборудване на всеки
спасителен плот се състои от:
.1 е дин спасителен пояс, прикрепен с
въже с дължина не по-малка от 30 m;
.2 един нож от несгъваем тип с плаваща
дръжка и прикрепена връзка и съхраняван в джоб от външната страна
на покривалото близо до точката, в
която притягащото въже е прикрепено
към спасителния плот; освен това спасителен плот, допустим за поставяне
на 13 души или повече, се оборудва с
втори нож, който не е необходимо да
бъде от несгъваем тип;
.3 з а спасителен плот, допустим за поставяне на не повече от 12 души, има
едно плаващо изгребващо устройство;
за спасителен плот, допустим за поставяне на 13 или повече лица, две
плаващи изгребващи устройства;
.4 д ве гъби;
.5 д ве морски котви, всяка от които
с удароустойчиво котвено въже и
бързоходна линия, ако има такава,
като едната е резервна, а другата е
постоянно прикрепена към спасителния плот по такъв начин, че когато
спасителният плот се надуе или е
приводнен, спасителният плот ще се
ориентира към вятъра по най-устойчив начин. Якостта на всяка морска
котва, на нейното котвено въже и на
високоскоростните линии, ако има
та к ива, е дос тат ъч на п ри вси ч к и
морски условия. Морските котви имат
средства за предотвратяване на усукването на въжето и са от тип, който е
малко вероятно да се обърне навътре
между своите закрити въжета. Морските котви, постоянно прикрепени
към спасителните плотове, спускани
с лодбалка, и спасителните плотове,
монтирани на пътническите кораби, се
разгръщат само ръчно. Всички други
спасителни плотове автоматично се
разгръщат при надуване на спасителния плот;
.6 две плаващи лопатки;
.7 т ри отварачки за консерви и чифт
ножици; предпазните ножове, съдържащи специални остриета за отваряне на консерви, удовлетворяват това
изискване;
.8 един комплект за оказване на първа
помощ във водоустойчива кутия, която може да се затваря плътно след
употреба;
.9 една свирка или еквивалентен звуков
сигнал;
.10 ч етири сигнални ракети тип „парашут“, отговарящи на изискванията
на раздел 3.1;
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.11 ш
 ест ръчни сигнални ракети, отговарящи на изискванията на раздел 3.2;
.12 д ва димни сигнала с положителна
плавателност, отговарящи на изискванията на раздел 3.3;
.13 е ди н водоус т ой ч и в елек т ри ческ и
факел, подходящ за морзова сигнализация, заедно с резервен комплект
батерии и резервна крушка във водоустойчив контейнер;
.14 е фективен радиолокационен отражател, освен ако в спасителния плот не
се съхранява радарен транспондер на
спасително средство;
.15 е дно огледало за сигнализация на
дневна светлина с инструкции за
използването му за сигнализация на
кораби и въздухоплавателни средства;
.16 едно копие от сигнали на спасителните средства, посочени в правило
V/16, върху водоустойчива карта или
във водоустойчив контейнер;
.17 е дин комплект риболовни принадлежности;
.18 х ранителна дажба от не по-малко от
10 000 kJ за всяко лице, допустимо
за поставяне на спасителния плот.
Тези дажби да имат добри вкусови
качества, годни за консумация през
целия препоръчан срок на годност
и опаковани по начин, който може
лесно да се раздели и отвори. Дажбите
се съхраняват в херметична опаковка и се съхраняват във водоплътен
контейнер;
.19 в одоплътните съдове, съдържащи
общо 15 l п рясна вода за вся ко
лице, допустимо за поставяне на
спасителния плот, от които или 0,5 l
на човек могат да бъдат заменени
с обезсоляващ апарат, способен да
произведе същото количество прясна
вода за 2 дни, или 1 l на човек, могат
да бъдат заменени с ръчно захранван
обезсолител за обратна осмоза, както
е описано в параграф 4.4.7.5, способен да произведе същото количество
прясна вода за 2 дни;
.20 един устойчив на ръжда градуиран
съд за пиене;
.21 л екарство против морска болест,
достатъчно за най-малко 48 часа, и
по една торбичка за морска болест за
всяко лице, допустимо за поставяне
на спасителния плот;
.22 и нструкции за оцеляване;
.23 инструкции за незабавни действия, и
.24 с редства за термозащита, отговарящи
на изискванията на раздел 2.5, достатъчни за 10% от броя на лицата,
допустими за поставяне на спасителния плот, или за две, в зависимост
от това, кое от двете е по-голямо.
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4.1.5.2. Маркировката, изисквана съгласно
параграфи 4.2.6.3.5 и 4.3.6.7 върху спасителните плотове, оборудвани в съответствие с
параграф 4.1.5.1, е „SOLAS A PACK“ с главни
печатни букви на латинската азбука.
4.1.5.3. В случай на пътнически кораби,
извършващи кратки международни рейсове
с такова естество и продължителност, че по
мнението на Администрацията не са необходими всички точки, посочени в параграф
4.1.5.1, Администрацията може да разреши
спасителните плотове, превозвани на такива
кораби, да бъдат снабдени с оборудването,
посочено в параграфи от 4.1.5.1.1 до 4.1.5.1.6
включително, от 4.1.5.1.8, 4.1.5.1.9, 4.1.5.1.13 до
4.1.5.1.16 включително и от 4.1.5.1.21 до 4.1.5.1.24
включително, и половината от оборудването,
посочено в параграфи от 4.1.5.1.10 до 4.1.5.1.12
включително. Маркировката, изисквана съгласно параграфи 4.2.6.3.5 и 4.3.6.7 върху такива спасителни плотове, е „SOLAS B PACK“
с главни печатни букви на римската азбука.
4.1.5.4. Когато е целесъобразно, оборудването се подрежда в контейнер, който, ако не
е неразделна част от спасителния плот или не
е постоянно прикрепен към него, се подрежда
и закрепва към спасителния плот и може да
плава във вода в продължение на най-малко
30 минути, без да се повреди съдържанието му.
4.1.6. Приспособления за свободно плаване
за спасителни плотове
4.1.6.1. Система на притягащото въже
Системата на притягащото въже на спасителния плот осигурява връзка между кораба
и спасителния плот и е разположена така, че
да гарантира, че спасителният плот, когато е
освободен, в случай на надуваем спасителен
плот, надутият спасителен плот не се влачи
надолу от потъващия кораб.
4.1.6.2. Слабо звено
Ако се използва слабо звено в приспособление за свободно плаване, то:
1 н е се разрушава от силата, необходима
за изтегляне на притягащото въже от
контейнера на спасителния плот;
2 а ко е приложимо, е достатъчно здраво,
за да позволи надуването на спасителния плот, и
3 с е чупи при усилие от 2,2±0,4 kN.
4.1.6.3. Хидростатични разединители
Ако се използва хидростатичен разединител
в приспособлението за свободно плаване, той:
.1 с е изработва от съвместими материали,
така че да се предотврати неизправност
на разединителя; галванизиране или
други форми на метално покритие
върху части на хидростатичния разединител не се приемат;
.2 а втоматично освобождаване на спасителния плот на дълбочина не повече
от 4 m;
.3 и ма дренажни отвори за предотвратяване на натрупването на вода в
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хидростатичната камера, когато разединителят е в нормално положение;
.4 с е конструира така, че да предотврати
освобождаване, когато морето мие
разединителя;
.5 е трайно маркиран върху външната си
страна с типа и серийния си номер;
.6 е трайно маркиран върху разединителя
или идентификационната табела, надеждно прикрепена към разединителя,
с датата на производство, типа и серийния номер и дали разединителят е
подходящ за използване със спасителен
плот с капацитет повече от 25 лица;
.7 е такъв, че всяка част, свързана към
системата на притягащото въже, има
якост не по-малка от тази, която се
изисква за притягащото въже; и
.8 а ко е наличен, вместо изискването
от параграф 4.1.6.3.6 се маркира със
средства за определяне на датата на
изтичане на срока на годност.
4.2. Надуваеми спасителни плотове
4.2.1. Надуваемите спасителни плотове
отговарят на изискванията на раздел 4.1 и
освен това отговарят на изискванията на
този раздел.
4.2.2. Конструкция на надуваеми спасителни плотове
4.2.2.1. Основната плавателна камера се
разделя на не по-малко от две отделни отделения, всяко надуто през възвратен клапан за
надуване на всяко отделение. Плавателната
камера се разполага така, че в случай на
повреда или невъзможност за надуване на
което и да е от отделенията непокътнатите
отделения да могат да поддържат, с положителен надводен борд по цялата периферия на
спасителния плот, броя на лицата, допустими
за поставяне на спасителният плот, всяко с
маса 75 kg и в нормално седнало положение.
4.2.2.2. Подът на спасителния плот е водоустойчив и може да бъде достатъчно изолиран
срещу студ:
.1 п осредством едно или повече отделения, които пътниците могат да надуват
или които се надуват автоматично и
могат да бъдат изпуснати и повторно
надути от пътниците; или
.2 с други еднакво ефективни средства,
които не зависят от надуването.
4.2.2.3. Спасителният плот може да се
надува от едно лице. Спасителният плот се
надува с нетоксичен газ. Надуването се извършва в рамките на 1 минута при температура на околната среда между 18°C и 20°C и
в рамките на 3 минути при температура на
околната среда -30°C. След надуването спасителният плот запазва формата си, когато е
натоварен с пълно окомплектоване с екипаж
и оборудване.
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4.2.2.4. Всяко надуваемо отделение може да
издържа на налягане, равно най-малко на 3
пъти работното налягане, и се предотвратява
достигане на налягане, надвишаващо два пъти
работното налягане, посредством предпазни
клапани или посредством ограничено подаване
на газ. Осигуряват се средства за монтиране
на допълнителна помпа или мембрани, изисквани по параграф 4.2.9.1.2, така че работното
налягане да може да се поддържа.
4.2.3. Товароподемност на надуваемите
спасителни плотове
Броят на лицата, допустими за поставяне
на спасителен плот, е равен на по-малката
от следните две стойности:
.1 по-голямото цяло число, получено чрез
разделяне на 0,096 на обема, измерен в
кубични метри, на главните въздушни
камери (които за тази цел не включват
нито сводовете, нито балките, ако има
такива) в напомпано състояние; или
.2 п о-голямото цяло число, получено
чрез разделяне на 0,372 на вътрешната
хоризонтална площ на напречното
сечение на спасителния плот, измерена в квадратни метри (която за тази
цел може да включва балката или
балките, ако има такива), измерена
до най-вътрешния ръб на въздушните
камери; или
.3 б роя на лицата със средно тегло от 75
kg, всички носещи водонепроницаеми
костюми и спасителни жилетки или в
случай на спасителни плотове, спускани с лодбалка, спасителни жилетки,
които могат да седнат достатъчно удобно и да има височина, без да се пречи
на функционирането на оборудването
на спасителния плот.
4.2.4. Достъп до надуваеми спасителни
плотове
4.2.4.1. Най-малко един вход се оборудва с
полутвърда рампа за качване, която може да
поддържа човек с тегло 100 kg, за да се даде
възможност на лицата да се качват на борда на спасителния плот от морето. Рампата
за качване се разполага по такъв начин, че
да се предотврати значително изпускане на
спасителния плот, ако рампата е повредена.
В случай на спасителни плотове, спускани с
лодбалка, които имат повече от един вход,
рампата за качване се монтира на входа срещу притягащите въжета и съоръженията за
качване.
4.2.4.2. Входовете, които не са оборудвани
с рампа за качване, имат стълба за качване,
най-ниското стъпало от която е разположено
на не по-малко от 0,4 m под леката водолиния
на спасителния плот.
4.2.4.3. В спасителния плот има средства,
които помагат на хората да се изтеглят от
стълбата в спасителния плот.
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4.2.5. Устойчивост на надуваеми спасителни плотове
4.2.5.1. Всеки надуваем спасителен плот е
конструиран така, че когато е напълно надут
и плава с това покривало най-високо, да е
устойчив в морето.
4.2.5.2. Устойчивостта на спасителния плот,
когато е в обърнато положение, е такава, че
да може да се изправи в морето и в спокойна
вода от едно лице.
4.2.5.3. Устойчивост та на спасителни я
плот, когато е натоварен с пълно окомплектоване с екипаж и оборудване, е такава, че
да може да се тегли със скорост до 3 възела
в спокойна вода.
4.2.5.4. Спасителният плот е снабден с водни
джобове, отговарящи на следните изисквания:
.1 водните джобове са с много видим цвят;
.2 к онструкцията е такава, че джобовете да пълнят най-малко 60% от
капацитета си в рамките на 25 s от
разгръщането;
.3 д жобовете имат общ капацитет от
най-малко 220 l за спасителни плотове
до 10 лица;
.4 д жобовете за спасителни плотове,
освидетелствани да превозват повече
от 10 лица, имат общ капацитет не
по-малък от 20 N l, където N = брой
на превозваните лица; и
.5 д жобовете се разполагат симетрично
около периметъра на спасителния
плот; осигуряват се средства, които
позволяват на въздуха лесно да излиза
изпод спасителния плот.
4.2.6. Контейнери за надуваеми спасителни
плотове
4.2.6.1. Спасителните плотове се поставят
в контейнер, който е:
.1 конструиран така, че да издържа на
силно износване при условия, срещани
в морето;
.2 с достатъчна плавателност, когато
е натоварен със спасителния плот и
неговото оборудване, за да се издърпа
притягащото въже отвътре и да се
задейства напомпващият механизъм,
ако корабът потъне; и
.3 д околкото е възможно, водоплътни,
с изключение на дренажните отвори
на дъното на контейнера.
4.2.6.2. Спасителният плот се опакова в
контейнера по такъв начин, че да се гарантира, доколкото е възможно, че приводненият
спасителен плот се надува в изправено положение при отделяне от контейнера.
4.2.6.3. Контейнерът се маркира със:
.1 и ме или търговска марка на производителя;
.2 сериен номер;
.3 и ме на одобряващия орган и броя на
лицата, които е разрешено да превозва;
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.4 S
 OLAS;
.5 в ид на приложения пакет за аварийни
ситуации;
.6 дата на последното обслужване;
.7 дължина на притягащото въже;
.8 м аксимално допустима височина на
подреждане над водолинията (в зависимост от височината, използвана при
изпитването с падане, и дължината на
притягащото въже); и
.9 и нструкции за приспускане на вода.
4.2.7. Маркиране на надуваеми спасителни
плотове
4.2.7.1. Спасителният плот се маркира по
следния начин:
.1 и ме или търговска марка на производителя;
.2 с ериен номер;
.3 д ата на производство (месец и година);
.4 и ме на одобряващия орган;
.5 и мето и мястото на пункта за обслужване, където е последното му
обслужване; и
.6 б роя на лицата, на които е разрешено
да се събират над всеки вход с височина не по-малка от 100 mm и цвят,
контрастиращ с цвета на спасителния
плот.
4.2.7.2. Вземат се мерки за маркиране на
всеки спасителен плот с името и пристанището на регистрация на кораба, на който се
монтира, по такъв начин, че идентификацията
на кораба да може да се променя по всяко
време без отваряне на контейнера.
4.2.8. На д у ваеми спасителни п лотове,
спускани с лодбалка
4.2.8.1. Освен че от говаря на горни те
изисквания, спасителният плот, предназначен
за използване с одобрено устройство за спускане на вода, когато е окачен на куката за
повдигане или привързаното въже, издържа
на натоварване от:
.1 4 пъти масата на пълното окомплектоване с екипаж и оборудване, температура на околната среда и устойчива
температура на спасителния плот от
20±3ºC при всички предпазни клапани
в неработно състояние, и
.2 1 ,1 пъти масата на пълното окомплектоване с екипаж и оборудване
при температура на околната среда и
устойчива температура на спасителния плот от -30ºC с всички предпазни
клапани в работно състояние.
4.2.8.2. Твърдите контейнери за спасителни плотове, които се приспускат на вода с
приспособления за приспускане на вода, се
закрепват по такъв начин, че контейнерът или
части от него да не могат да паднат в морето
по време на и след надуването и приспускането
на вода на съдържащия се спасителен плот.
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4.2.9. Допълнително оборудване за надуваеми спасителни плотове
4.2.9.1. В допълнение към оборудването,
изисквано по параграф 4.1.5, всеки надуваем
спасителен плот е снабден със:
.1 една ремонтна екипировка за ремонт на
пробиви в плавателните отделения, и
.2 една допълнителна помпа или мембрани.
4.2.9.2. Ножовете, изисквани съгласно параграф 4.1.5.1.2, са безопасни ножове, а отварачките за консерви и ножиците, изисквани
съгласно параграф 4.1.5.1.7, са от безопасен тип.
4.3. Твърди спасителни плотове
4.3.1. Твърдите спасителни плотове отговарят на изискванията на раздел 4.1 и на
изискванията на този раздел.
4.3.2. Конструкция на твърди спасителни
плотове
4.3.2.1. Плавателността на спасителния
плот се осигурява от одобрен плаващ материал, разположен възможно най-близо до
периферията на спасителния плот. Плаващият
материал е пожарозащитен или е с пожарозащитно покритие.
4.3.2.2. Подът на спасителния плот предотвратява навлизането на вода и ефективно
поддържа пътниците извън водата и ги изолира от студа.
4.3.3. Товароподемност на твърди спасителни плотове
Броят на лицата, допустими за поставяне на
спасителните плотове, е равен на по-малката
от следните две стойности:
.1 п о-голямото цяло число, получено
чрез разделяне на 0,096 на обема, измерен в кубични метри, на плаващия
материал, умножен по коефициент 1
минус относителното тегло на този
материал; или
.2 по-голямото цяло число, получено чрез
разделяне на 0,372 на хоризонталната
площ на напречното сечение на пода
на спасителния плот, измерена в квадратни метри, или
.3 б роя на лицата със средно тегло от
75 kg, всички носещи водонепроницаеми костюми и спасителни жилетки,
допустими за поставяне с достатъчен
комфорт и височина, без да се пречи
на функционирането на оборудването
на спасителния плот.
4.3.4. Достъп до твърди спасителни плотове
4.3.4.1. Най-малко един вход се оборудва
с твърда рампа за качване, за да се даде възможност на лицата да се качват на спасителния плот от морето. В случай на спасителни
плотове, спускани с лодбалка, които имат
повече от един вход, рампата за качване се
монтира на входа срещу притягащите въжета
и съоръженията за качване.
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4.3.4.2. Входовете, които не са оборудвани
с рампа за качване, имат стълба за качване,
най-ниското стъпало от която е разположено
на не по-малко от 0,4 m под леката водолиния
на спасителния плот.
4.3.4.3. В спасителния плот има средства,
които помагат на хората да се изтеглят от
стълбата в спасителния плот.
4.3.5. Устойчивост на твърди спасителни
плотове
4.3.5.1. Освен ако спасителният плот не
може да се движи безопасно, независимо от
това по кой път плава, неговата здравина и
устойчивост са такива, че той да може да се
самоизправя или лесно да се изправя в морето
и в спокойна вода от едно лице.
4.3.5.2. Устойчивостта на спасителния плот,
когато е натоварен с пълно окомплектоване с
екипаж и оборудване, е такава, че да може да
се тегли със скорост до 3 възела в спокойна
вода.
4.3.6. Маркиране на твърди спасителни
плотове
Спасителният плот се маркира по следния
начин:
.1 и ме и пристанище на регистрация на
кораба, към който принадлежи;
.2 и ме или търговска марка на производителя;
.3 сериен номер;
.4 име на одобряващия орган;
.5 б роя на лицата, на които е разрешено
да се събират над всеки вход с височина не по-малка от 100 mm и цвят,
контрастиращ с цвета на спасителния
плот;
.6 SOLAS;
.7 в ид на приложения пакет за аварийни
ситуации;
.8 д ължина на притягащото въже;
.9 м аксимално допустима височина на
подреждане над водолинията (в зависимост от височината, използвана при
изпитването с падане); и
.10 и нструкции за приспускане на вода.
4.3.7. Твърди спасителни плотове, спускани
с лодбалка
Освен че отговаря на горните изисквания,
твърдият спасителен плот, предназначен за
използване с одобрено устройство за спускане на вода, когато е окачен на куката за
повдигане или привързаното въже, издържа
на натоварване от 4 пъти масата на пълното
окомплектоване с екипаж и оборудване.
4.4. Общи изисквания за спасителни лодки
4.4.1. Конструкция на спасителни лодки
4.4.1.1. Всички спасителни лодки са правилно конструирани и с такава форма и пропорции, че да имат достатъчна устойчивост
в морето и достатъчен надводен борд, когато
са натоварени с пълно окомплектоване с
екипаж и оборудване. Всички спасителни
лодки имат твърди корпуси и могат да поддържат положителна устойчивост, когато
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са в изправено положение в спокойна вода
и натоварени с пълно окомплектоване с
екипаж и оборудване и са разположени на
всяко едно място под водолинията, като се
приема, че няма загуба на плаващ материал
и няма други повреди.
4.4.1.2. Всяка спасителна лодка се оборудва със свидетелство за одобрение, заверено
от Администрацията, съдържащо най-малко
следните елементи:
– име и адрес на производителя;
– м одел и сериен номер на спасителната лодка;
– месец и година на производство;
– б рой лица, които спасителната лодка
е одобрена да превозва; и
– и нформация за одобрение, изисквана
съгласно параграф 1.2.2.9.
Освидетелстващата организация предоставя на спасителната лодка свидетелство за
одобрение, което в допълнение към горните
точки посочва:
– номер на свидетелството за одобрение;
– м атериал на конструкцията на корпуса, с такива подробности, които
да гарантират, че няма да възникнат
проблеми със съвместимостта при
ремонт;
– о бща маса, напълно оборудвана и
напълно екипирана;
– д екларация за одобрение съгласно
раздели 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 или 4.9.
4.4.1.3. Всички спасителни лодки са с достатъчна якост, за да:
.1 п озволяват безопасното им приспускане на вода, когато са натоварени с
пълното им окомплектоване с екипаж
и оборудване; и
.2 м огат да бъдат приспускани на вода
и теглени, когато корабът се движи
напред със скорост 5 възела в спокойна вода.
4.4.1.4. Корпусите и твърдите покрития са
пожарозащитени или незапалими.
4.4.1.5. Седалките се осигуряват на балки,
пейки или неподвижни столове, които са
конструирани така, че да могат да поддържат:
1 с татичен товар, равен на броя на лицата, всяко от които тежи 100 kg, за
които са предвидени пространства в
съответствие с изискванията на параграф 4.4.2.2.2;
2 т овар от 100 kg на всяко място на
единична седалка, когато спасителна
лодка, която се приспуска на вода чрез
падане, се пусне във водата от височина
най-малко 3 m, и
3 т овар от 100 kg на всяко място на
единична седалка, когато свободно
падаща спасителна лодка е приспусната на вода от височина най-малко
1,3 пъти освидетелстваната височина
на нейното свободно падане.
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4.4.1.6. С изключение на свободно падащите
спасителни лодки всяка спасителна лодка,
която се приспуска на вода чрез падане, е с
достатъчна якост, за да издържи на натоварване, без остатъчна деформация при премахване
на това натоварване:
.1 в случай на лодки с метални корпуси,
1,25 пъти общата маса на спасителната
лодка, когато е натоварена с пълното
є окомплектоване с екипаж и оборудване; или
.2 в случай на други лодки, два пъти
общата маса на спасителната лодка,
когато е натоварена с пълното є окомплектоване с екипаж и оборудване.
4.4.1.7. С изключение на свободнопадащите
спасителни лодки всяка спасителна лодка,
която се приспуска на вода чрез падане, е
достатъчно здрава, за да издържи, когато се
натовари с пълното окомплектоване с екипаж
и оборудване, когато е приложимо, на плъзгачи или фендери, страничен удар от страната
на кораба при скорост на удара най-малко
3,5 m/s, а също и на падане във водата от
височина най-малко 3 m.
4.4.1.8. Вертикалното разстояние между
повърхността на пода и вътрешността на
корпуса или покривалото над 50% от площта
на пода е:
.1 н е по-малко от 1,3 m за спасителна
лодка, допустима за поставяне на девет
лица или по-малко;
.2 н е по-малко от 1,7 m за спасителна
лодка, допустима за поставяне на 24
лица или повече, и
.3 н е по-малко от разстоянието, определено чрез линейна интерполация
между 1,3 m и 1,7 m за спасителна
лодка, допустима за поставяне на
между 9 и 24 лица.
4.4.2. Товароподемност на спасителни лодки
4.4.2.1. Никоя спасителна лодка не може
да бъде одобрена за поставяне на повече от
150 лица.
4.4.2.2. Броят на лицата, допустими за
поставяне на спасителната лодка, която се
приспуска на вода чрез падане, е равен на
по-малката от следните две стойности:
.1 б роя на лицата със средна маса 75 kg,
всички носещи спасителни жилетки,
които могат да бъдат в нормално
седнало положение, без да пречат на
задвижването или работата на оборудването на спасителната лодка, или
.2 б роя на пространствата, които могат
да бъдат осигурени на приспособленията за сядане в съответствие с фигура
1; формите могат да се припокриват,
както е показано, при условие че са
монтирани опори за краката и има
достатъчно място за краката и верти-
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калното разделяне между обръщащия
механизъм и долния затвор е не помалко от 350 mm.
диаметър 125 mm

215 mm
радиус

Минималната зона на опората се простира на 100
mm към двете страни на базова линия на
полукръга и до пълната ширина на фигурата.

горна седалка на [не се чете]

Горна седалка
Макс.
застъпване
150 mm

Ръбът на седалката не трябва да
преминава тази линия

Долна седалка

минимум 350 mm

опора за крака

Фигура 1

Фигура 1
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кораб е оборудвана по такъв начин,
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4.4.5. Надводен борд и устойчивост на спасителните лодки
възможност на хората във водата да се качат
на спасителната лодка. Най-ниското стъпало
22
на стълбата е на не по-малко от 0,4 метра
под леката водолиния на спасителната лодка.
4.4.3.4. Спасителната лодка се разполага
така, че безпомощните хора да могат да бъдат
качвани на борда от морето или на носилки.
4.4.3.5. Всички повърхности, по които могат
да ходят хора, са с покритие, възпрепятстващо
хлъзгането.
4.4.4. Плавателност на спасителната лодка
Всички спасителни лодки имат присъща
плавателност или са оборудвани с плаващ материал, който не се повлиява неблагоприятно
от морска вода, нефт или нефтени продукти,
достатъчен, за да осигури плаването на спасителната лодка, заедно с цялото є оборудване на
борда, когато същата е наводнена и отворена
към морето. Допълнителен плаващ материал,
равен на 10 280 N плаваща сила на човек, се
осигурява за броя на лицата, допустими за
поставяне на спасителната лодка. Плаващият
материал, освен ако не е в допълнение към
изискваното по-горе, не се монтира от външната страна на корпуса.
4.4.5. Надводен борд и устойчивост на
спасителните лодки
4.4.5.1. Всички спасителни лодки са устойчиви и имат положителна GM стойност,
когато са натоварени с 50% от броя на лица4.4.2.3.

Всяко място за сядане е ясно обозначено в спасителната лодка.
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та, допустими за поставяне на спасителната
лодка в нормалното им положение от едната
страна на централната линия.
4.4.5.2. При условията на натоварване в
параграф 4.4.5.1:
.1 в сяка спасителна лодка със странични отвори в близост до планширите
има надводен борд, измерен от водолинията до най-ниския отвор, през
който спасителната лодка може да
бъде наводнена, от най-малко 1,5% от
дължината на спасителната лодка или
100 mm, в зависимост от това коя от
двете стойности е по-голяма, и
.2 в сяка спасителна лодка без странични
отвори в близост до планширите не
надвишава ъгъл на наклон от 20° и
има надводен борд, измерен от водолинията до най-ниския отвор, през
който спасителната лодка може да се
наводни, най-малко 1,5% от дължината
на спасителната лодка или 100 mm,
в зависимост от това коя от двете
стойности е по-голяма.
4.4.6. Задвижване на спасителните лодки
4.4.6.1. Всяка спасителна лодка се задвижва
от двигател със самозапалване. Двигател не се
използва за спасителни лодки, ако горивото
им има температура на възпламеняване 43°C
или по-ниска (изпитване със затворен тигел).
4.4.6.2. Двигателят е снабден или с ръчна
пускова система, или с пускова система за
захранване с два независими презареждащи
се източника на енергия. Осигуряват се и
всички необходими пускови устройства.
Пусковата система на двигателя и пусковите
устройства пускат двигателя при температура
на околната среда -15°C в рамките на 2 минути от началото на процедурата по пускане,
освен ако А дминистрацията, като отчита
конкретните рейсове, при които корабът,
превозващ спасителната лодка, е постоянно
ангажиран, счита, че друга различна температура е подходяща. Пусковите системи не
се възпрепятстват от корпуса на двигателя,
седалките или други препятствия.
4.4.6.3. Двигателят да може да работи не
по-малко от 5 минути след пускане в студено
и спасителната лодка извадена от водата.
4.4.6.4. Двигателят да може да работи,
когато спасителната лодка е наводнена до
централната линия на коляновия вал.
4.4.6.5. Валът на витлото е разположен така,
че витлото да може да се отдели от двигателя. Предвиждат се разпоредби за задвижване
напред и назад на спасителната лодка.
4.4.6.6. Изпускателната тръба е разположена така, че да предотвратява навлизането на
вода в двигателя при нормална експлоатация.
4.4.6.7. Всички спасителни лодки се проектират при надлежно отчитане на безопасността
на лицата във водата и на възможността за
повреда на пропулсивната уредба от плаващи
отломки.
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4.4.6.8. Скоростта на спасителната лодка,
когато се движи напред в спокойна вода, когато е натоварена с пълно окомплектоване
с екипаж и оборудване и с цялото спомагателно оборудване, задвижвана от двигателя,
е най-малко 6 възела и най-малко 2 възела
при спускане на спасителна лодка за 25 лица,
натоварена с пълно окомплектоване с екипаж
и оборудване или с еквивалент. Осигурено е
достатъчно гориво, подходящо за използване
в целия температурен диапазон, очакван в
зоната, в която работи корабът, за движение
на напълно натоварената спасителна лодка
с 6 възела за период не по-малък от 24 часа.
4.4.6.9. Двигателят на спасителната лодка,
трансмисията и принадлежностите на двигателя се поставят в пожарозащитен корпус или
други подходящи приспособления, осигуряващи подобна защита. Тези приспособления също
така предпазват лицата от случаен контакт
с горещи или подвижни части и предпазват
двигателя от излагане на атмосферни влияния
и море. Осигуряват се подходящи средства за
намаляване на шума на двигателя, така че
да може да се чуе шум. Батериите на стартера са снабдени с кожуси, които образуват
водоплътен корпус около дъното и страните
на батериите. Корпусите на батериите имат
плътно прилепнал капак, което осигурява
необходимата вентилация на въздух.
4.4.6.10. Двигателят на спасителната лодка
и неговите принадлежности са проектирани
така, че да ограничават електромагнитните
емисии, така че работата на двигателя да
не пречи на работата на радиоспасителните
средства, използвани в спасителната лодка.
4.4.6.11. Осигуряват се средства за презареждане на всички батерии за пускане на
двигателя, радиото и прожектора. Батериите
за радиото не се използват за захранване на
пускането на двигателя. Осигуряват се средства
за презареждане на батериите на спасителните
лодки от електрозахранването на кораба при
захранващо напрежение, ненадвишаващо 50 V,
което може да бъде изключено в пункта за
качване в спасителните лодки или посредством
зарядно устройство за слънчева батерия.
4.4.6.12. Водоустойчиви инструкции за пускане и работа на двигателя се осигуряват и
монтират на видно място в близост до уредите
за управление на пускането на двигателя.
4.4.7. Принадлежности за спасителните
лодки
4.4.7.1. Всички спасителни лодки, с изключение на свободно падащите спасителни лодки,
се оборудват с най-малко един изпускателен
вентил, монтиран близо до най-ниската точка
на корпуса, който автоматично се отваря за
отводняване на корпуса, когато спасителната лодка не е приводнена, и автоматично се
затваря, за да се предотврати навлизането на
вода, когато спасителната лодка е приводне-
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на. Всеки изпускателен вентил е оборудван
с капачка или тапа за затваряне на вентила,
които се закрепват към спасителната лодка с
връзка, верига или друго подходящо средство.
Изпускателните вентили са леснодостъпни
отвътре на спасителната лодка и тяхното
местоположение е ясно обозначено.
4.4.7.2. Всички спасителни лодки са снабдени с рул и румпел. Когато е осиг у рен
щурвал или друг механизъм за дистанционно
управление, румпелът може да управлява
руля в случай на повреда на механизма за
управление. Рулят е постоянно прикрепен към
спасителната лодка. Румпелът е постоянно
монтиран на руля или свързан с него. Ако
обаче спасителната лодка има механизъм за
дистанционно управление, румпелът може
да бъде демонтируем и надеждно прибран
в близост до напречника за руля. Рулят и
румпелът са разположени така, че да не се
повреждат при задействане на механизма за
освобождаване или на витлото.
4.4.7.3. Освен в близост до руля и витлото
се осигуряват подходящи ръкохватки или
плаващо спасително въже се закрепва около
външната страна на спасителната лодка над
водолинията и в обсега на човек във водата.
4.4.7.4. Спасителните лодки, които не са
самоизправящи се при преобръщане, имат
подходящи ръкохватки от долната страна на
корпуса, които да позволяват на хората да се
придържат към спасителната лодка. Ръкохватките се закрепват към спасителната лодка
по такъв начин, че когато са подложени на
удар, достатъчен да ги накара да се счупят
от спасителната лодка, те се чупят, без да
повредят спасителната лодка.
4.4.7.5. Всички спасителни лодки са оборудвани с достатъчно водоплътни шкафове или
отделения, за да се осигури съхраняването
на малките части от оборудването и водата в
съответствие с параграф 4.4.8. Спасителната
лодка е оборудвана със средства за събиране на дъждовна вода, и освен това, ако се
изисква от Администрацията, се осигурява
средство за производство на питейна вода от
морска вода с ръчно задвижван обезсолител.
Обезсолителят не трябва да зависи от слънчевата топлина, нито от химикали, различни
от морска вода. Осигуряват се средства за
съхраняване на събраната вода.
4.4.7.6. Всяка спасителна лодка, която ще
бъде спусната с фал или фалове, с изключение на свободно падаща спасителна лодка, е
оборудвана с механизъм за освобождаване,
отговарящ на следните изисквания, предмет
на параграф 5 по-долу:
.1 м еханизмът е разположен така, че
всички куки да се освобождават едновременно;
.2 м еханизмът има две способности за
освобождаване, както следва:
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2.1. с пособност за норма лно освобож даване, която ще освободи
спасителната лодка, когато е приводнена или когато няма товар
върху куките, и
2.2. с пособност за освобождаване при
натоварване, която освобождава
спасителната лодка с товар на
куките; това освобождаване се организира така, че да освобождава
спасителната лодка при всякакви
условия на натоварване от празен
ход с приводнена спасителна лодка до товар 1,1 пъти общата маса
на спасителната лодка, когато е
натоварена с пълно окомплектоване с екипаж и оборудване;
тази способност за освобождаване е адекватно защитена срещу
слу чайно или преж девременно
използване; адекватната защита
вк лючва специална механична
защита, която обикновено не се
изисква за освобож даване при
разтоварване, в допълнение към
знака за опасност; за да се предотврати случайно освобождаване
по време на възстановяването
на лодката, механичната защита
(блокировката) се задейства само
когато механизмът за освобождаване е правилно и напълно
върнат в изходно положение; за да
се предотврати преждевременно
освобождаване при натоварване,
задействането на механизма за
освобож даване при натоварване изисква умишлено и трайно
действие от страна на оператора;
механизмът за освобождаване е
проектиран така, че членовете
на екипажа в спасителната лодка
да могат ясно да наблюдават кога
механизм ът за освобож даване
е правилно и напълно върнат в
изходно положение и готов за вдигане; осигуряват се ясни инструкции за експлоатация с подходящо
формулирано преду предително
съобщение;
.3 у редът за управление на освобождаването е ясно маркиран в цвят, който
контрастира с околната среда;
.4 неподвижните конструкционни връзки
на механизма за освобождаване в спасителната лодка се проектират с коефициент на безопасност 6 въз основа на
максималната якост на използваните
материали, като се приема, че масата
на спасителната лодка е равномерно
разпределена между фаловете; и
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.5 к
 огато за спускане на спасителна лодка
в морето в комбинация с подходящо
притягащо въже се използва система
с единичен фал и кука, не е необходимо да се прилагат изискванията на
параграф 4.4.7.6.2; в такъв случай е
подходяща само една възможност за
освобождаване на спасителната лодка,
само когато тя е изцяло приводнена.
4.4.7.7. Всяка спасителна лодка се запълва
с приспособление за закрепване на притягащото въже близо до носа є. Устройството е
такова, че спасителната лодка няма опасни
или нестабилни характеристики, когато се
тегли от кораба със скорост 5 възела в спокойна вода. С изключение на свободно падащите спасителни лодки приспособлението
за закрепване на притягащото въже включва
устройство за освобождаване, което позволява
на притягащото въже да се освобождава от
вътрешната страна на спасителната лодка,
като корабът се движи със скорост до 5 възела
в спокойна вода.
4.4.7.8. Всяка спасителна лодка, оборудвана
с фиксиран двупосочен VHF радиотелефонен
апарат с отделно монтирана антена, е снабдена
с приспособления за ефективно разполагане
и закрепване на антената в нейното работно
положение.
4.4.7.9. Спасителните лодки, предназначени
за приспускане на вода отстрани на кораба,
имат плъзгачи и фендери, необходими за
улесняване на приспускането на вода и предотвратяване на повреда на спасителната лодка.
4.4.7.10. Монтирана е ръчно управлявана
лампа. Светлината е бяла и може да работи
непрекъснато в продължение на най-малко
12 часа със светлинен интензитет не по-малък от 4,3 cd във всички посоки на горното
полукълбо. Ако обаче светлината е мигаща,
тя мига със скорост не по-малка от 50 мигания и не по-голяма от 70 мигания в минута
за 12-часов период на работа с еквивалентен
ефективен светлинен интензитет.
4.4.7.11. В спасителната лодка се монтира
ръчно управлявана лампа или източник на
светлина, за да се осигури осветеност за не
по-малко от 12 часа, за да се даде възможност
за четене на инструкциите за оцеляване и
оборудването, но за тази цел не се допускат
маслени лампи.
4.4.7.12. Всяка спасителна лодка се разполага
така, че от мястото за контрол и управление се
осигурява подходяща видимост напред, назад
и от двете страни за безопасно приспускане
на вода и маневриране.
4.4.8. Оборудване на спасителните лодки
Вси чк и елемен т и на обору дванет о на
спасителните лодк и, независимо да ли се
изискват от този параграф или от друго място в раздел 4.4, се закрепват в спасителните
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лодки чрез закрепвания, съхранение в шкафове или отделения, съхранение в скоби или
подобни монтажни приспособления или други
подходящи средства. Въпреки това в случай
на спасителна лодка, която се приспуска на
вода чрез падане, куките на лодките се държат свободни за целите на отблъскването.
Оборудването се закрепва по такъв начин,
че да не пречи на процедурите по напускане.
Всички елементи на оборудването на спасителните лодки са възможно най-малки и с
възможно най-малка маса и се опаковат в
подходяща и компактна форма. Освен ако не
е посочено друго, нормалното оборудване на
всяка спасителна лодка се състои от:
.1 с изключение на свободно падащите
спасителни лодки, достатъчно плаващи
гребла за придвижване в спокойни
морета; за всяко гребло се осигуряват щифтове, вилки или еквивалентни приспособления; щифтовете или
вилките се закрепват към лодката с
връзки или вериги;
.2 д ве куки за лодка;
.3 п лаващо изгребващо устройство и
две кофи;
.4 н аръчник за оцеляване;
.5 р аботен компас, който е светлинен
или снабден с подходящи средства за
осветление; в напълно затворена спасителна лодка компасът е постоянно
монтиран на мястото за управление,
във всяка друга спасителна лодка е
снабден със стойка, ако е необходимо,
за да се предпази от атмосферните
влияния и подходящи монтажни приспособления;
.6 м орска котва с под ход ящ размер,
оборудвана с удароустойчиво котвено въже, което осигурява здраво
захващане, когато е мокра; якостта
на морската котва, котвеното въже
и високоскоростните линии, ако има
такива, е достатъчна за всички морски условия;
.7 д ве ефикасни притягащи въжета с
дължина, равна на не по-малко от
два пъти разстоянието от мястото на
подреждане на спасителната лодка
до водолинията при най-ненатоварено състояние на плаване на кораба
или 15 m, в зависимост от това кое
от двете е по-голямо; при спасителни лодки, приспуснати на вода чрез
свободно спускане, и двете притягащи въжета се подреждат близо до
носа, готови за използване; на други
спасителни лодки едното притягащо
въже, прикрепено към устройството
за освобождаване, изисквано съгласно
параграф 4.4.7.7, се поставя в предния
край на спасителната лодка, а другото
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се закрепва здраво на или близо до
носа на спасителната лодка, готово
за използване;
.8 д ве брадвички, по една на всеки край
на спасителната лодка;
.9 в одоплътни съдове, съдържащи общо
3 l прясна вода за всяко лице, допустимо
за поставяне на спасителната лодка,
от които или 1 l на човек могат да
бъдат заменени с обезсоляващ апарат,
способен да произведе същото количество прясна вода за 2 дни, или 2 l на
човек, могат да бъдат заменени с ръчно захранван обезсолител за обратна
осмоза, както e описано в параграф
4.4.7.5, способен да произведе същото
количество прясна вода за 2 дни;
.10 устойчив на ръжда, потопяем електрод с връзка;
.11 у стойчив на ръжда градуиран съд
за пиене;
.12 х ранителна дажба, както е описано в параграф 4.1.5.1.18, възлизаща
общо на не по-малко от 10 000 kJ за
всяко лице, допустимо за поставяне
на спасителната лодка; тези дажби
се съхраняват в херметически затворени опаковки и се подреждат във
водоплътен контейнер;
.13 ч етири сигнални ракети тип „парашут“, отговарящи на изискванията
на раздел 3.1;
.14 ш ест ръчни сигнални ракети, отговарящи на изискванията на раздел 3.2;
.15 д ва димни сигнала с положителна
плавателност, отговарящи на изискванията на раздел 3.3;
.16 е д и н водоус т ой ч и в елек т ри ческ и
факел, подходящ за морзова сигнализация, заедно с резервен комплект
батерии и резервна крушка във водоустойчив контейнер;
.17 е дно огледало за сигнализация на
дневна светлина с инструкции за
използването му за сигнализация на
кораби и въздухоплавателни средства;
.18 едно копие от сигнали на спасителните средства, посочени в правило
V/16, върху водоустойчива карта или
във водоустойчив контейнер;
.19 една свирка или еквивалентен звуков
сигнал;
.20 един комплект за оказване на първа
помощ във водоустойчива к у ти я,
която може да се затваря плътно
след употреба;
.21 л екарство против морска болест,
достатъчно за най-малко 18 часа, и
по една торбичка за морска болест
за всяко лице;
.22 с гъваем нож, който се държи прикрепен към лодката с връзка;
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.23 т ри отварачки за консерви;
.24 д ва спасителни пояса, прикрепени
към въже с дължина не по-малка
от 30 m;
.25 а ко спасителната лодка не е автоматично самоотливна, ръчна помпа,
подходяща за ефективно изпомпване
на вода;
.26 е дин комплект риболовни принадлежности;
.27 д остатъчни инструменти за малки
настройки на двигателя и неговите
принадлежности;
.28 п реносимо пожарогасително оборудване от одобрен тип, подходящо за
потушаване на пожари от гориво;
.29 п рожектор с хоризонтален и вертикален сектор най-малко 6º и измерен
светлинен интензитет 2500 cd, който
може да работи непрекъснато в продължение на не по-малко от 3 часа;
.30 е фективен радиолокационен отражател, освен ако в спасителното
средство не се съхранява радарен
транспондер на спасителната лодка;
.31 с редства за термозащита, отговарящи
на изискванията на раздел 2.5, достатъчни за 10% от броя на лицата,
допустими за поставяне на спасителната лодка, или за две, в зависимост
от това кое от двете е по-голямо; и
.32 в случай на кораби, които извършват рейсове от такова естество и
продължителност, че по мнението
на Администрацията точките, посочени в параграфи 4.4.8.12 и 4.4.8.26,
не са необходими, Администрацията
може да разреши тези точки да бъдат
заличени.
4.4.9. Маркировки на спасителните лодки
4.4.9.1. Броят на лицата, за които е одобрена спасителната лодка, се отбелязва ясно
с постоянни букви.
4.4.9.2. Името и пристанището на регистрация на кораба, към който принадлежи
спасителната лодка, се маркират от всяка
страна на носа на спасителната лодка с главни
печатни букви на латинската азбука.
4.4.9.3. Средствата за идентифициране на
кораба, към който принадлежи спасителната
лодка, и номерът на спасителната лодка се
маркират по такъв начин, че да се виждат
отгоре.
4.5. Частично закрити спасителни лодки
4.5.1. Частично закрити спасителни лодки
отговарят на изискванията на раздел 4.4 и на
изискванията на този раздел.
4.5.2. Частично закрити спасителни лодки са снабдени с трайно прикрепени твърди
капаци, простиращи се над не по-малко от
20% от дължината на спасителната лодка от
носа и не по-малко от 20% от дължината на
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спасителната лодка от най-задната част на
спасителната лодка. Спасителната лодка е
оборудвана с постоянно прикрепено сгъваемо
покривало, което заедно с твърдите капаци напълно затваря пътниците на спасителната лодка
в защитен от атмосферни влияния подслон и
ги предпазва от излагане. Спасителната лодка
има входове от двата края и от всяка страна.
Входовете в твърдите капаци са защитени от
атмосферни влияния, когато са затворени.
Покривалото е разположено така, че:
.1 е снабдено с подходящи твърди секции
или дъски, които позволяват издигане
на покривалото;
.2 м оже да бъде лесно издигнато от не
повече от две лица;
.3 е изолирано, за да предпази обитателите от топлина и студ посредством
не по-малко от два слоя материал,
разделени с въздушна междина или
други еднакво ефективни средства,
осигуряват се средства за предотвратяване на натрупването на вода във
въздушната междина;
.4 в ъншността му е с много видим цвят,
а вътрешността му е с цвят, който не
причинява неудобство на пътниците;
.5 в ходовете в покривалото са снабдени
с ефикасни регулируеми затварящи
приспособления, които могат лесно и
бързо да се отварят и затварят отвътре
или отвън, така че да позволяват вентилация, но изключват морска вода,
вятър и студ, осигуряват се средства
за надеждно задържане на входовете
в отворено и затворено положение;
.6 п ри затворени входове има достатъчно
въздух за пътниците по всяко време;
.7 р азполага със средства за събиране
на дъждовна вода; и
.8 п ътниците могат да се евакуират в
случай на преобръщане на спасителната лодка.
4.5.3. Вътрешността на спасителната лодка
е с много видим цвят.
4.5.4. Ако на спасителната лодка е монтиран
фиксиран двупосочен VHF радиотелефонен
апарат, той се инсталира в каюта, достатъчно
голяма, за да побере както оборудването, така
и лицето, което я използва. Не се изисква отделна каюта, ако конструкцията на спасителната лодка осигурява защитено пространство,
удовлетворяващо Администрацията.
4.6. Напълно закрити спасителни лодки
4.6.1. Напълно закрити спасителни лодки
отговарят на изискванията на раздел 4.4 и на
изискванията на този раздел.
4.6.2. Корпус
Всяка напълно затворена спасителна лодка
е снабдена с твърд водоплътен корпус, който
напълно обгражда спасителната лодка. Корпусът е разположен така, че:
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.1 о
 сигурява подслон на пътниците;
.2 д остъпът до спасителната лодка се
осигурява от люкове, които могат да
бъдат затворени, за да направят спасителната лодка водоплътна;
.3 с изключение на свободно падащите спасителни лодк и люковете са
разположени така, че да позволяват
операциите по приспускане на вода и
възстановяване да се извършват, без
да се налага пътниците да напускат
корпуса;
.4 л юковете за достъп могат да се отварят и затварят както отвътре, така и
отвън, и са оборудвани със средства за
тяхното сигурно задържане в отворено
положение;
.5 с изключение на свободно падаща
спасителна лодка на спасителната
лодка може да се гребе;
.6 е в състояние, когато спасителната
лодка е в преобърнато положение със
затворени люкове и без значителни
течове, да поддържа цялата маса на
спасителната лодка, включително цялото оборудване, машини и пълното
є оборудване с екипаж;
.7 включва прозорци или полупрозрачни
панели, които допускат достатъчно
дневна светлина във вътрешността
на спасителната лодка със затворени
люкове, за да не е необходима изкуствена светлина;
.8 в ъншността е с много видим цвят,
а вътрешността е с цвят, който не
причинява неудобство на пътниците;
.9 п арапетите осигуряват здрава опора за
лица, движещи се по външната страна
на спасителната лодка, и подпомагат
качването и слизането;
.10 л ицата имат достъп до седалките си
от вход, без да се налага да се катерят
по балки или други препятствия, и
.11 п о време на работа на двигателя
при затворен корпус атмосферното
налягане в спасителната лодка никога не е по-високо или по-ниско от
външното атмосферно налягане с
повече от 20 hPa.
4.6.3. Преобръщане и повторно изправяне
4.6.3.1. Освен в свободно падащи спасителни лодки на всяко посочено място за сядане
е монтиран предпазен колан. Предпазният
колан е проектиран така, че да задържа лице
с маса 100 kg, когато спасителната лодка е
в преобърнато положение. Всеки комплект
предпазни колани за седалка е с цвят, който
контрастира с коланите за седалки в непосредствена близост. Свободно падащите
спасителни лодки са оборудвани с предпазен
колан на всяка седалка в контрастен цвят,
проектиран да задържа лице с маса 100 kg,

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

здраво седнало по време на свободно падане,
както и със спасителна лодка в преобърнато
положение.
4.6.3.2. Устойчивост та на спасителната
лодка е такава, че тя от само себе си или
автоматично се самоизправя, когато е натоварена с пълно или частично окомплектоване
с екипаж и оборудване и всички входове и
отвори са водоплътно затворени, и лицата са
обезопасени с предпазни колани.
4.6.3.3. Спасителната лодка може да поддържа пълно окомплектоване с екипаж и
оборудване, когато спасителната лодка е в
повредено състояние, предписано в параграф
4.4.1.1, и нейната устойчивост е такава, че в
случай на преобръщане тя автоматично достига положение, което ще осигури на пътниците
є евакуация над водата. Когато спасителната
лодка е в устойчиво наводнено състояние,
нивото на водата вътре в спасителната лодка, измерено по дължината на облегалката
на седалката, да не е повече от 500 mm над
седалищната плоскост на седалката за всеки
пътник.
4.6.3.4. Конструкцията на всички изпускателни тръби на двигателя, въздуховоди и други
отвори е такава, че водата да бъде изключена
от двигателя, когато спасителната лодка се
преобърне и се изправи отново.
4.6.4. Задвижване
4.6.4.1. Двигателят и трансмисията се управляват от позицията на щурмана.
4.6.4.2. Двигателят и инсталацията на двигателя могат да работят във всяко положение
по време на преобръщането и продължават
да работят, след като спасителната лодка се
върне в изправено положение или автоматично се накланя при преобръщането и лесно се
пуска отново, след като спасителната лодка
се върне в изправено положение. Конструкцията на горивните и смазочните системи
предотвратява загубата на гориво и загубата
на повече от 250 ml смазочно масло от двигателя по време на преобръщане.
4.6.4.3. Двигателите с въздушно охлаждане
имат тръбопроводна система, която да поема
и отвежда охлаждащия въздух от външната
страна на спасителната лодка. Осигуряват се
ръчни регулатори, за да се даде възможност
за отвеждане на охлаждащия въздух от вътрешността на спасителната лодка.
4.6.5. Защита срещу ускорение
Независимо от параграф 4.4.1.7 напълно
затворена спасителна лодка, с изключение
на свободно падаща спасителна лодка, се
конструира и защитава така, че спасителната лодка да осигурява защита срещу вредни
ускорения в резултат на удар на спасителната
лодка, когато е натоварена с пълното окомплектоване с екипаж и оборудване, срещу
страната на кораба със скорост на удара не
по-малка от 3,5 m/s.
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4.7. Свободно падащи спасителни лодки
4.7.1. Общи изисквания
Свободно падащите спасителни лодки отговарят на изискванията на раздел 4.6 и на
изискванията на този раздел.
4.7.2. Товароподемност на свободно падаща
спасителна лодка
Товароподемността на свободно падаща
спасителна лодка е броят на лицата, на които
може да бъде осигурена седалка, без да пречат
на задвижването или работата на оборудването на спасителната лодка. Широчината на
седалката е най-малко 430 mm. Свободният
просвет от облегалката е най-малко 635 mm.
Облегалката се простира най-малко на 1000
mm над седалищната плоскост на седалката.
4.7.3. Изисквания за експлоатационните
характеристики
4.7.3.1. Всяка свободно падаща спасителна
лодка има положителен напредък непосредствено след влизането є във водата и не влиза
в контакт с кораба след свободно падане срещу
диферент до 10° и страничен наклон до 20°
от височината на освидетелстване, когато е
напълно оборудвана и натоварена със:
.1 п ълното си окомплектоване с екипаж;
.2 п ътниците, така че центърът на тежестта да е в най-предното положение;
.3 п ътниците, така че центърът на тежестта да е в най-задното положение, и
.4 с амо с оперативния си екипаж.
4.7.3.2. За нефтени танкери, танкери химикаловози и газовози с краен ъгъл на наклон,
по-голям от 20°, изчислен в съответствие с
Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г.,
изменена с Протокола от 1978 г., отнасящ се
към нея, и препоръките на Организацията,
според случая, спасителната лодка може да
бъде свободно приспускана на вода под крайния ъгъл на наклон и на основата на крайната
водолиния от това изчисление.
4.7.3.3. Изискваната височина на свободно
падане никога не надвишава освидетелстваната височина на свободно падане.
4.7.4. Конструкция
Всяка свободно падаща спасителна лодка
е достатъчно здрава, за да издържи, когато е
натоварена с пълно окомплектоване с екипаж
и оборудване, свободно падане от височина
най-малко 1,3 пъти освидетелстваната височина на свободно падане.
4.7.5. Защита срещу вредно ускорение
Всяка свободно падаща спасителна лодка
се конструира така, че да гарантира, че спасителната лодка е в състояние да осигури
защита срещу вредни ускорения, произтичащи от височината на приспускане на вода, за
която е освидетелствана, в спокойна вода при
неблагоприятни условия при диферент до 10°
и страничен наклон до 20° във всяка посока,
когато е напълно оборудвана и натоварена:
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.1 п
 ълното си окомплектоване с екипаж;
.2 п ътниците, така че центърът на тежестта да е в най-предното положение;
.3 п ътниците, така че центърът на тежестта да е в най-задното положение; и
.4 с амо с оперативния си екипаж.
4.7.6. Принадлежности за спасителните
лодки
Всяка свободно падаща спасителна лодка
се оборудва със система за освобождаване,
която:
.1 р азполага с две независими системи за задействане на механизмите
за освобождаване, които могат да
се управляват само от вътрешната
страна на спасителната лодка и са
маркирани в цвят, който контрастира
с околната среда;
.2 е разположена така, че да освобождава
лодката при всякакви условия на натоварване от ненатоварена до най-малко
200% от нормалния товар, причинен
от напълно оборудваната спасителна
лодка, когато е натоварена с броя на
лицата, за които е одобрена;
.3 е адекватно защитена срещу случайна
или преждевременна употреба;
.4 е проектирана да изпитва системата
за освобождаване без приспускане на
вода на спасителната лодка; и
.5 е проектирана с коефициент на безопасност 6 въз основа на крайната
якост на използваните материали.
4.7.7. Свидетелството за одобрение
В допълнение към изискванията на параграф 4.4.1.2 свидетелството за одобрение на
свободно падаща спасителна лодка съдържа
също:
.1 о свидетелствана височина на свободно
падане;
.2 н еобходимата дължина на рампата за
приспускане на вода; и
.3 ъ гъл на рампата за приспускане на
вода за освидетелстваната височина
на свободно падане.
4.8. Спасителни лодки с автономна система
за поддържане на въздуха
В допълнение към съответствието с изискванията на раздели 4.6 или 4.7, според случая,
спасителна лодка с автономна система за
поддържане на въздуха се разполага така, че
при движение със затворени входове и отвори въздухът в спасителната лодка да остава
безопасен и годен за дишане и двигателят да
работи нормално за период от не по-малко от
10 минути. През този период атмосферното
налягане в спасителната лодка никога не пада
под външното атмосферно налягане, нито го
надвишава с повече от 20 hPa. Системата има
визуални индикатори, които показват налягането на подаването на въздух по всяко време.
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4.9. Пожарозащитени спасителни лодки
4.9.1. В допълнение към съответствието с
изискванията на раздел 4.8 пожарозащитената
спасителна лодка, когато се приводнява, да
може да защитава броя лица, допустими за
поставяне, когато е подложена на непрекъснат
пожар от гориво, който обгръща спасителната
лодка за период не по-малък от 8 минути.
4.9.2. Система за разпръскване на вода
Спасителна лодка, която има пожарогасителна система за разпръскване на вода,
отговаря на следното:
.1 о т морето се черпи вода за системата от
помпа със самозареждащ се двигател;
трябва да е възможно потокът на вода
да се включи и изключи от външната
страна на спасителната лодка;
.2 ч ерпенето на морска вода е организирано така, че да предотвратява
постъпването на запалими течности
от морската повърхност; и
.3 с истемата е оборудвана за промиване с прясна вода и позволява пълно
отводняване.
ГЛАВА V
СПАСИТЕЛНИ ЛОДКИ
5.1 Спасителни лодки
5.1.1. Общи изисквания
5.1.1.1 С изключение на предвиденото в
този раздел всички спасителни лодки отговарят на изискванията на параграфи 4.4.1 до
4.4.7.4, включително и 4.4.7.6, 4.4.7.7, 4.4.7.9,
4.4.7.10 и 4.4.9. Спасителната лодка може да
бъде одобрена и използвана като спасителна
лодка, ако отговаря на всички изисквания
на този раздел, ако успешно е завършила
изпитването за спасителна лодка, изисквано
в правило III/4.2, и ако нейното подреждане,
приспускане на вода и възстановяване на
кораба отговарят на всички изисквания за
спасителна лодка.
5.1.1.2 Независимо от изискванията на
параграф 4.4.4 изискваният плаващ материал
за спасителни лодки може да бъде монтиран
извън корпуса, при условие че е подходящо
защитен срещу повреда и може да издържи на
излагане, както е посочено в параграф 5.1.3.3.
5.1.1.3 Спасителните лодки могат да бъдат
с твърда или надуваема конструкция или
комбинация от двете и:
.1 да не са по-малки от 3,8 m и не по-дълги
от 8,5 m, и
.2 да могат да превозват най-малко пет
седящи лица и едно лице, лежащо на носилка.
Независимо от параграф 4.4.15 седенето, с
изключение на щурмана, може да бъде осигурено на пода, при условие че анализът на
мястото за сядане в съответствие с параграф
4.4.2.2.2 използва форми, подобни на фигура
1, но променени на обща дължина от 1190
mm, за да осигури удължение за крака. Никоя
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част от място за сядане не е върху планшира,
повърхността на кърмата или надутата плавателност от страните на лодката.
5.1.1.4 Спасителните лодки, които са комбинация от твърда и надуваема конструкция,
отговарят на съответните изисквания на този
раздел, удовлетворяващи Администрацията.
5.1.1.5 Освен ако спасителната лодка не е
оборудвана с подходящо изпъкнало ребро, тя
е снабдена с капак на носа, простиращ се не
по-малко от 1,5 % от нейната дължина.
5.1.1.6 Спасителните лодки могат да маневрират със скорост най-малко 6 възела и
поддържат тази скорост за период от наймалко 4 часа.
5.1.1.7 Спасителните лодки имат достатъчна подвижност и маневреност по море, за
да позволят на лицата да бъдат извадени от
водата, навигираните спасителни плотове и
да теглят най-големия спасителен плот, превозван на кораба, когато е натоварен с пълно
окомплектоване с екипаж и оборудване или
еквивалент при скорост от най-малко 2 възела.
5.1.1.8 Спасителната лодка е оборудвана с
бордов двигател или извънбордов двигател.
Ако е оборудвана с извънбордов двигател,
рулят и румпелът могат да бъдат част от
двигателя. Независимо от изискванията на
параграф 4.4.6.1, на спасителните лодки могат
бъдат монтирани извънбордови двигатели,
задвижвани с бензин, с одобрена горивна
система, при условие че резервоарите за гориво са специално защитени срещу пожар и
експлозия.
5.1.1.9 Приспособленията за теглене са
постоянно монтирани в спасителните лодки
и са достатъчно здрави, за да навигират или
теглят спасителни плотове, както се изисква
в параграф 5.1.1.7.
5.1.1.10 Освен ако изрично не е предвидено
друго, на всяка спасителна лодка се предоставят ефективни средства за изгребване на
водата или е автоматично самоотливна.
5.1.1.11 Спасителните лодки са оборудвани
със защитено от атмосферни влияния подреждане за малки части от оборудването.
5.1.2. Оборудване за спасителни лодки
5.1.2.1 Всички елементи на оборудването на
спасителните лодки, с изключение на куките
за лодки, които се държат свободни за целите
на отблъскването се закрепват в спасителната лодка чрез закрепвания, съхранение в
шкафове или отделения, съхранение в скоби
или подобни монтажни приспособления, или
други подходящи средства. Оборудването е
обезопасено по такъв начин, че да не пречи
на процедурите по приспускане на вода или
възстановяване. Всички елементи на оборудването на спасителните лодки са възможно
най-малки и с възможно най-малка маса и са
опаковани в подходяща и компактна форма.
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5.1.2.2 Нормалното оборудване на всяка
спасителна лодка се състои от:
.1 д остатъчно плаващи гребла или лопатки, за да се постигне напредък в
спокойни морета. За всяко гребло се
осигуряват щифтове, вилки или еквивалентни приспособления. Щифтовете
или вилките се закрепват към лодката
с връзки или вериги;
.2 п лаващо изгребващо устройство;
.3 с тойка, съдържаща ефективен компас, който е светлинен или снабден
с подходящи средства за осветление;
.4 м орска котва и бързоходна линия,
ако са снабдени с котвено въже с
достатъчна якост, с дължина не помалка 10 m;
.5 п ритягащо въже с достатъчна дължина
и якост, прикрепено към устройството за освобождаване, отговарящо на
изискванията на параграф 4.4.7.7, и
поставено в предния край на спасителната лодка;
.6 едно спасително въже с дължина не
по-малка от 50 m, с достатъчна якост
за теглене на спасителен плот, както
се изисква от параграф 5.1.1.7;
.7 е д и н в одоус т ой ч и в е лек т ри че с к и
факел, подходящ за морзова сигнализация, заедно с резервен комплект
батерии и резервна крушка във водоустойчив контейнер;
.8 една свирка или еквивалентен звуков
сигнал;
.9 един комплект за оказване на първа
помощ във водоустойчива кутия, която може да се затваря плътно след
употреба;
.10 д ва спасителни пояса, прикрепени
към въже с дължина, не по-малка
от 30 m;
.11 п рожектор с хоризонтален и вертикален сектор най-малко 6º и измерен
светлинен интензитет 2 500 cd, който
може да работи непрекъснато в продължение на не по-малко от 3 часа;
.12 е фективен радиолокационен отражател;
.13 с редства за термозащита, отговарящи
на изискванията на раздел 2.5, достатъчни за 10 % от броя на лицата,
допустими за поставяне на спасителната лодка, или за две, в зависимост
от това кое от двете е по-голямо; и
.14 п реносимо пожарогасително оборудване от одобрен тип, подходящо за
потушаване на пожари от гориво.
5.1.2.3 В допълнение към оборудването,
изисквано от параграф 5.1.2.2, нормалното
оборудване на всяка твърда спасителна лодка
включва:
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.1 кука за лодка;
.2 кофа; и
.3 нож или брадва.
5.1.2.4 В допълнение към оборудването, изисквано съгласно параграф 5.1.2.2, нормалното
оборудване на всяка надуваема спасителна
лодка се състои от:
.1 плаващ предпазен нож;
.2 д ве гъби;
.3 е фективно ръчно задвижвани мембрани или помпа;
.4 комплект за ремонт в подходящ контейнер за ремонт на пробиви; и
.5 к ука за спасителна лодка.
5.1.3 Допълнителни изисквания за надуваеми спасителни лодки
5.1.3.1 Изискванията на параграфи 4.4.1.4
и 4.4.1.6 не се прилагат за надуваеми спасителни лодки.
5.1.3.2 Надуваемата спасителна лодка се
конструира по такъв начин, че когато е окачена на привързаното въже или на куката за
повдигане:
.1 д а е достатъчно здрава и твърда, за да
може да бъде свалена и възстановена с
пълното си окомплектоване с екипаж
и оборудване;
.2 е с достатъчна якост, за да издържи
натоварване 4 пъти масата на пълно
окомплектоване с екипаж и оборудване
при температура на околната среда
20 ± 3 ºC, като всички предпазни
клапани са в неработно състояние; и
.3 е с достатъчна якост, за да издържи
натоварване от 1,1 пъти масата на
пълното си окомплектоване с екипаж и оборудване при температура
на околната среда -30 °C, като всички предпазни клапани са в работно
състояние.
5.1.3.3 Надуваемите спасителни лодки се
конструират така, че да могат да издържат
на излагане:
.1 когато се подреждат на открита палуба
на кораб в морето, и
.2 в продължение на 30 дни плаване при
всички морски условия.
5.1.3.4 В допълнение към съответствието с
изискванията на параграф 4.4.9 надуваемите
спасителни лодки се маркират със сериен
номер, име или търговска марка на производителя и дата на производство.
5.1.3.5 Плавателност та на наду ваемата
спасителна лодка се осигурява или от една
камера, разделена на най-малко пет отделни
отделения с приблизително еднакъв обем, или
от две отделни камери, които не надвишават
60 % от общия обем. Въздушните камери се
разполагат така, че непокътнатите отделения
да могат да поддържат броя на лицата, допустими за поставяне на спасителната лодка,
като всяко от тях е с маса от 75 kg, когато е
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в нормално седнало положение с положителен надводен борд по цялата периферия на
спасителната лодка при следните условия:
.1 с изпуснато предно въздушно отделение;
.2 с изпуснати напълно въздушни отделения от едната страна на спасителната
лодка; и
.3 с изпуснати напълно въздушни отделения от едната страна и отделението
на носа.
5.1.3.6 Въздушните камери, образуващи
границата на надутата спасителна лодка, при
напомпване осигуряват обем не по-малък от
0,17 m 3 за всяко лице, допустимо за поставяне
на спасителната лодка.
5.1.3.7 Всяко въздушно отделение е снабдено с възвратен клапан за ръчно надуване
и средства за изпускане. Монтира се и предпазен клапан, освен ако Администрацията не
е удовлетворена, че не е необходимо такова
приспособление.
5.1.3.8 Под дъното и на уязвимите места
от външната страна на надутата спасителна
лодка се осигуряват буртици, удовлетворяващи
Администрацията.
5.1.3.9 Когато е монтирана повърхност на
кърмата, тя не е вкарана на повече от 20 %
от общата дължина на спасителната лодка.
5.1.3.10 Осигуряват се подходящи пластири за обезопасяване на притягащите въжета
отпред и отзад и на закрепените спасителни
въжета във и извън лодката.
5.1.3.11 Надуваемата спасителна лодка се
поддържа във всеки един момент в напълно
надуто състояние.
ГЛАВА VI
УСТРОЙСТВА ЗА СПУСКАНЕ НА ВОДА И
КАЧВАНЕ
6.1. Устройства за спускане на вода и
качване
6.1.1 Общи изисквания
6.1.1.1. С изключение на вторичните средства за приспускане на вода на свободно
падащи спасителни лодки, всяко устройство
за спускане на вода се разполага така, че напълно оборудваното спасително средство или
спасителна лодка, които обслужва, да може
да бъдат приспуснати на вода безопасно при
неблагоприятни условия при диферент до 10°
и страничен наклон до 20°:
.1 когато се качват на борда, както се
изисква от правило III/23 или III/33,
чрез пълно окомплектоване с екипаж
и оборудване; и
.2 с не повече от необходимия оперативен
екипаж на борда.
6.1.1.2 Независимо от изискванията на
параграф 6.1.1.1, устройствата за приспускане на вода на спасителни лодки за нефтени
танкери, танкери химикаловози и газовози
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с краен ъгъл на наклон, по-голям от 20°,
изчислен в съответствие с Международната
конвенци я за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., изменена с
Протокола от 1978г., отнасящ се към нея, и
препоръките на Организацията, според случая, са в състояние да работят при крайния
ъгъл на наклон от долната страна на кораба,
като се взема предвид крайната повредена
водолиния на кораба.
6.1.1.3. Устройството за спускане на вода
не зависи от средства, различни от гравитацията или акумулираната механична енергия,
които са независими от електрозахранването
на кораба, за приспускане на вода на спасителното средство или спасителната лодка,
които той обслужва в напълно натоварено и
оборудвано състояние, както и в олекотено
състояние.
6.1.1.4. Всяко устройство за спускане на вода
е конструирано така, че да е необходимо само
минимално рутинно техническо обслужване.
Всички части, които изискват редовно техническо обслужване от екипажа на кораба, са
леснодостъпни и лесни за обслужване.
6.1.1.5. Устройството за спускане на вода и
неговите приспособления за закрепване, различни от спирачките на винч, са с достатъчна
якост, за да издържат на статично пробно
натоварване при изпитване, не по-малко от
2,2 пъти максималното работно натоварване.
6.1.1.6. Конструктивните елементи и всички
блокове, фалове, люкове, такелажни скоби,
връзки, скрепителни елементи и всички други
фитинги, използвани във връзка с оборудването за приспускане на вода, се проектират
с коефициент на безопасност въз основа на
максималното работно натоварване и крайните якости на материа лите, използвани
за конструкцията. Прилага се минимален
коефициент на безопасност от 4,5 за всички
конструктивни елементи и се прилага минимален коефициент на безопасност 6 за фаловете,
веригите за окачване, връзките и блоковете.
6.1.1.7. Доколкото е възможно, всяко устройствоза спускане на вода остава ефективно
при условия на обледеняване.
6.1.1.8. Устройството за спускане на вода на
спасителни лодки е в състояние да възстанови
спасителната лодка заедно с екипажа є.
6.1.1.9. Всяко устройство за спускане на вода
на спасителна лодка се оборудва с мотор на
винч, който може да повдига спасителната
лодка от водата с нейното пълно окомплектоване с екипаж и оборудване при скорост
не по-малка от 0,3 m/s.
6.1.1.10. Устройството за спускане на вода
е такова, че да позволява безопасно качване
на спасителното средство в съответствие с
изискванията на параграфи 4.1.4.2, 4.1.4.3,
4.4.3.1 и 4.4.3.2.
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6.1.2. Устройства за спускане на вода с
помощта на фалове и винч
6.1.2.1. Всяко устройство за спускане на
вода, използващо фалове и винч, с изключение
на вторичните приспособления за приспускане на вода за свободно падащи спасителни
лодки, отговаря на изискванията на параграф
6.1.1 и освен това отговаря на изискванията
на този параграф.
6.1.2.2. Устройството за спускане на вода
се разполага така, че да може да се задейства
от едно лице от място на палубата на кораба
и, с изключение на вторичните устройства
за спускане на вода на свободно падащи
спасителни лодки, от място в спасителното
средство или спасителната лодка. Когато се
приспуска на вода от лице на палубата спасителното средство или спасителната лодка
е видима за това лице.
6.1.2.3. Фаловете са изработени от устойчиво на въртене и корозионноустойчиво
стоманено въже.
6.1.2.4. В случай на винч с няколко барабана, освен ако не е запълнено ефективно
компенсаторно устройство, фаловете са разположени така, че при спускане барабаните
да се развиват с еднаква скорост и да се
навиват равномерно с еднаква скорост към
барабаните при повдигане
6.1.2.5. Спирачките на винч на устройството
за спускане на вода са достатъчно здрави, за
да издържат:
.1 с татично изпитване с изпитателно
натоварване не по-малко от 1,5 пъти
максималното работно натоварване; и
.2 и зпитване при динамично натоварване
с изпитателно натоварване не по-малко от 1,1 пъти максималното работно
натоварване при максимална скорост
при спускане.
6.1.2.6. Осигурява се ефикасна ръчна предавка за възстановяване на всяко спасително
средство и спасителна лодка. Ръкохватките на
ръчните предавки или щурвала не се въртят
от движещи се части на винча, когато спасителното средство или спасителната лодка
се спускат или когато се повдигат с енергия.
6.1.2.7. Когато рамената на лодбалката
се възстановяват с енерги я, се монтират
предпазни устройства, които автоматично
прекъсват захранването, преди рамената на
лодбалката да достигнат спирачките, за да
се предотврати пренапрежение на фаловете
или лодбалката, освен ако двигателят не е
проектиран да предотвратява такова пренапрежение.
6.1.2.8. Скоростта, с която напълно натовареното спасително средство или спасителна
лодка се спускат до водата, не е по-малка от
скоростта, получена по формулата.
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S = 0,4 + 0,02H,
където:
S е скоростта на спускане в метри
за секунда; и
H е височината в метри от главата
на лодбалката до водолинията
с кораба при най-ненатоварено
състояние на плаване на кораба.
6.1.2.9. Скоростта на спускане на напълно
оборудван спасителен плот без лица на борда,
удовлетворява Администрацията. Скоростта
на спускане на другите спасителни средства,
напълно оборудвани, но без лица на борда,
е най-малко 70 % от изискваната съгласно
параграф 6.1.2.8.
6.1.2.10. Максималната скорост при спускане се определя от Администрацията, като се
вземат предвид конструкцията на спасителното
средство или спасителната лодка, защитата
на пътниците от прекомерни сили и якостта
на приспособленията за приспускане на вода,
като се вземат предвид инерционните сили по
време на аварийно спиране. В устройството
се вграждат средства, които да гарантират, че
тази скорост няма да бъде превишена.
6.1.2.11. Всяко устройство за спускане на
вода е оборудвано със спирачки, които могат да накланят спускането на спасителното
средство или спасителната лодка и да го
задържат здраво, когато е натоварено с пълно окомплектоване с екипаж и оборудване,
спирачните накладки, когато е необходимо,
са защитени от вода и масло.
6.1.2.12. Ръчните спирачки се разполагат
така, че спирачката винаги да се задейства,
освен ако операторът или механизмът, задействан от оператора, не държи уреда за управление на спирачката в положение „изключено“.
6.1.3. Спускане за свободно плаване
Когато спасителното средство изиск ва
устройство за спускане на вода и е проектирано да плава свободно, освобождаването за
свободно плаване на спасителното средство от
неговото подредено положение е автоматично.
6.1.4. Устройства за спускане на вода на
свободно падащи спасителни лодки
6.1.4.1. Всяко устройство за спускане на
вода на свободно падащи спасителни лодки
отговаря на приложимите изисквания на
параграф 6.1.1 и в допълнение отговаря на
изискванията на този параграф.
6.1.4.2. Устройството за спускане на вода се
проектира и монтира така, че то и спасителната лодка, която обслужва, да функционират като система за защита на пътниците от
вредни сили на ускорение, както се изисква
от параграф 4.7.5, и да осигуряват ефективно
разчистване на кораба, както се изисква от
параграфи 4.7.3.1 и 4.7.3.2.
6.1.4.3. Устройството за спускане на вода се
конструира така, че да се предотврати искрово
и запалително триене по време на спускането
на вода на спасителната лодка.
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6.1.4.4. Устройството за спускане на вода
се проектира и разполага така, че да е готово
в позиция за приспускане на вода, разстоянието от най-ниската точка на спасителната
лодка, която обслужва, до водната повърхност
с кораба в най-ненатовареното състояние на
плаване не надвишава освидетелстваната височина на свободно падане на спасителната
лодка, като се вземат предвид изискванията
на параграф 4.7.3.
6.1.4.5. Устройството за спускане на вода се
разполага така, че да се предотврати случайното освобождаване на спасителната лодка
в нейното подредено положение без надзор.
Ако средствата за обезопасяване на спасителната лодка не могат да бъдат освободени
от вътрешната страна на спасителната лодка,
те се разполагат така, че да се предотврати
качването на борда на спасителната лодка,
без преди това да бъде освободена.
6.1.4.6. Механизмът за освобождаване се
разполага така, че за приспускането на вода
на спасителната лодка да са необходими наймалко две независими действия от вътрешната
страна на спасителната лодка.
6.1.4.7. Всяко устройство за спускане на
вода е снабдено с второстепенни средства за
приспускане на вода на спасителната лодка
чрез фалове. Тези средства отговарят на
изискванията на параграф 6.1.1 (с изключение на параграф 6.1.1.3) и параграф 6.1.2. (с
изключение на 6.1.2.6). Спасителната лодка
трябва да може да се приспуска на вода при
неблагоприятни условия при диферент само
до 2° и страничен наклон само до 5° във
всяка посока и не е необходимо да отговаря
на изискванията за скорост по параграфи
6.1.2.8 и 6.1.2.9. Ако вторичното устройство за
спускане на вода не зависи от гравитацията,
акумулираната механична мощност или други
ръчни средства, устройството за спускане на
вода се свързва както към основното, така и
към аварийното захранване на кораба.
6.1.4.8. Вторичните приспособлени я за
приспускане на вода се оборудват с най-малко
една способност при разтоварване, за да се
освободи спасителната лодка.
6.1.5. Устройства за спускане на вода на
спасителни плотове
Всяко устройство за спускане на вода на
спасителни плотове отговаря на изискванията
на параграфи 6.1.1 и 6.1.2, освен по отношение
на качването в подредено положение, възстановяването на натоварения спасителен плот и
тази ръчна работа е разрешена за завъртане
на устройството. Устройството за спускане на
вода включва автоматично освобождаване на
куката, разположено така, че да предотвратява
преждевременното освобождаване по време
на спускане, и освобождава спасителния плот,
когато е приводнен. Куката за освобождаване
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включва способност за освобождаване на куката под натоварване. Уредът за управление
на освобождаването при натоварване:
.1 е ясно разграничен от уреда за управление, който задейства функцията за
автоматично освобождаване;
.2 и зисква най-малко две отделни действия, за да работи;
.3 с товар от 150 kg на куката, изисква
сила от най-малко 600 N и не повече
от 700 N, за да освободи товара или
да осигури еквивалентна адекватна
защита срещу неволно освобождаване
на куката; и
.4 е проектиран така, че членовете на
екипажа на палубата да могат ясно
да наблюдават кога механизмът за
освобождаване е правилно и напълно
настроен.
6.1.6. Стълби за качване
6.1.6.1. Осигуряват се ръкохватки, за да се
осигури безопасно преминаване от палубата
към върха на стълбата и обратно.
6.1.6.2. Стъпалата на стълбата:
.1 с а изработени от твърда дървесина,
без чворове или други неравности,
гладко обработени и без остри ръбове
и трески или от подходящ материал
с еквивалентни свойства;
.2 с а снабдени с ефективна нехлъзгава
повърхност или чрез надлъжно прорязване, или чрез нанасяне на одобрено
нехлъзгаво покритие;
.3 и мат дължина не по-малко от 480 mm,
ширина 115 mm и дълбочина 25 mm,
с изключение на нехлъзгавата повърхност или покритие; и
.4 с а разположени еднакво на разстояние
не по-малко от 300 mm или не повече от 380 mm и захванати по такъв
начин, че да останат в хоризонтално
положение.
6.1.6.3 Страничните въжета на стълбата
се състоят от две непокрити въжета от манила с обиколка не по-малка от 65 mm от
всяка страна. Всяко въже е непрекъснато без
съединения под горното стъпало. Могат да
се използват други материали, при условие
че размерите, напрежението на скъсване,
изветрянето, параметрите на опъването и
захващането са най-малко еквивалентни на
тези на въжето от манила. Всички краища
на въжето са вързани, за да се предотврати
разнищване.
6.2. Системи за морска евакуация
6.2.1. Конструкция на системи за морска
евакуация
6.2.1.1. Проходът на системата за морска
евакуация осигурява безопасно спускане на
лица на различна възраст, размери и физически
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способности, носещи одобрени спасителни
жилетки, от пункта за качване до плаващата
платформа или спасителното средство.
6.2.1.2 Якостта и конструкцията на прохода
и платформата удовлетворяват Администрацията.
6.2.1.3 Платформата, ако е монтирана, е:
.1 т акава, че да се осигури достатъчна
плавателност за работното натоварване. В случай на надуваема платформа,
главните плавателни камери, които за
тази цел включват балки или подови
надуваеми конструктивни елементи,
отговарят на изискванията на раздел 4.2 въз основа на капацитета на
платформата, с изключение на това,
че капацитетът се получава, като се
раздели на 0,25 използваемата площ,
посочена в параграф 6.2.1.3.3;
.2 у стойчива на море и осигуряваща
безопасна работна зона за системните
оператори;
.3 н а достатъчна площ, която осигурява обезопасяването на най-малко
два спасителни плота за качване на
борда и поставя най-малко броя на
лицата, които по всяко време се очаква да бъдат на платформата. Тази
използваема площ на платформата е
най-малко равна на:
20 % от общия брой лица, за които е
освидетелствана системата за морска
евакуация m2
и ли 10 m, което от двете е по-голямо.
Администрациите обаче може да одобрят
алтернативни мерки, за които е доказано, че отговарят на всички предписани
експлоатационни изисквания;
.4 с амоотводняваща се;
.5 п одразделена по такъв начин, че загубата на газ от което и да е отделение
да не ограничава експлоатационната
му употреба като средство за евакуация. Въздушните камери са подразделени или защитени срещу повреди,
възникнали при контакт със страната
на кораба;
.6 оборудвана със система за устойчивост,
удовлетворяваща Администрацията;
.7 о граничена от притягащи въжета или
други системи за позициониране, които са проектирани да се разполагат
автоматично и, ако е необходимо, да
могат да се регулират до положението,
необходимо за евакуация; и
.8 с набдена с пластири за швартови
въжета и притягащи въжета с достатъчна якост за здраво закрепване
на най-големия надуваем спасителен
плот, свързан със системата.
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6.2.1.4. Ако проходът дава пряк достъп до
спасителното средство, той е снабден с механизъм за бързо освобождаване.
6.2.2 Ефективност на системата за морска
евакуация
6.2.2.1 Системата за морска евакуация е:
.1 с пособна да се разгърне от едно лице;
.2 т акава, че общият брой на лицата,
за които е проектирана, да може да
се прехвърлят от кораба в надутите
спасителни плотове в рамките на
30 минути за пътнически кораб и
10 минути за товарен кораб от времето
на подаване на сигнал за напускане
на кораба;
.3 разположена така, че спасителните плотове да могат да са надеждно прикрепени към платформата и освободени
от платформата от лице в спасителния
плот или на платформата;
.4 с пособна да бъде разгърната от кораба при неблагоприятни условия при
диферент до 10° и страничен наклон
до 20° във всяка посока;
.5 в случай на монтиране на наклонена
пързалка, така че ъгълът на пързалката
спрямо хоризонталата е:
.1 в рамките на 30° до 35°, когато
корабът е в изправено положение
и в най-ненатоварено състояние на
плаване на кораба; и
.2 п о отношение на пътнически кораб,
максимум 55° в крайната фаза на
наводняване, определена от изискванията на правило II-1/8;
.6 о ценени за капацитет посредством
разгръщане на времева евакуация,
проведена в пристанището;
.7 с пособна да осигури задоволителни
средства за евакуация в състояние за
плаване на кораба, свързано с вятър
със сила 6 по скалата на Бофорт;
.8 п роектирана така, че, доколкото е
практическ и възмож но, да остане
ефективна при условия на обледеняване; и
.9 е така конструирана, че е необходимо
само минимално количество рутинно
техническо обслужване. Всяка част,
която изисква редовно техническо
обслужване от екипажа на кораба, е
леснодостъпна и лесна за обслужване.
6.2.2.2 Когато на даден кораб са инсталирани
една или повече системи за морска евакуация,
най-малко 50 % от тези системи се подлагат
на пробно разгръщане след монтиране. При
условие че тези разгръщания са задоволителни, неизпробваните системи се разгръщат в
рамките на 12 месеца от монтирането.
6.2.3 Надуваеми спасителни плотове, свързани със системите за морска евакуация
Всеки надуваем спасителен плот, използван
заедно със системата за морска евакуация:
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.1 с ъответства на изискванията на раздел 4.2;
.2 е разположен в близост до системния
контейнер, но може да пада далеч от
разгърнатата система и платформата
за качване на борда;
.3 да може да се освобождава едновременно от рамката за подреждане заедно с
приспособленията, които позволяват
плотът да се завързва до платформата;
.4 с е подрежда в съответствие с правило
III/13.4; и
.5 е снабден с предварително свързани
или лесно свързани въжета за издърпване към платформата.
6.2.4 Контейнери за системите за морска
евакуация
6.2.4.1 Проходът и платформата за евакуация
се опаковат в контейнер, който е:
.1 конструиран така, че да издържа на
твърдо износване при условия, срещани
в морето; и
.2 д околкото е практически възможно,
водоплътен, с изключение на дренажните отвори на дъното на контейнера.
6.2.4.2 Контейнерът се маркира със:
.1 и ме или търговска марка на производителя;
.2 сериен номер;
.3 и ме на одобряващия орган и капацитет
на системата;
.4 SOLAS;
.5 дата на производство (месец и година);
.6 дата и място на последното обслужване;
.7 м аксимално допустима височина на
подреждане над водолинията; и
.8 място за подреждане на борда.
6.2.4.2 Инструкциите за приспускане на
вода и експлоатация се отбелязват на или в
близост до контейнера.
6.2.5 Маркиране за системите за морска
евакуация
Системата за морска евакуация се маркира със:
.1 и ме или търговска марка на производителя;
.2 сериен номер;
.3 дата на производство (месец и година);
.4 име на одобряващия орган;
.5 и мето и мястото на пункта за обслужване, където е последното є обслужване, заедно с датата на обслужване; и
.6 к апацитета на системата.
ГЛАВА VII
ДРУГИ СПАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА
7.1 Устройство за хвърляне на въже
7.1.1 Всяко устройство за хвърляне на въже:
.1 д а може да хвърля въже с разумна
точност;
.2 д а включва не по-малко от четири
снаряда, всеки от които може да носи
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въжето на не по-малко от 230 m при
спокойно време;
.3 включва не по-малко от четири въжета,
всяко от които има якост на скъсване
не по-малка от 2 kN; и
.4 и ма кратки инструкции или диаграми,
ясно илюстриращи използването на
устройството за хвърляне на въже;
7.1.2 Ракетата, в случай на ракета, изстреляна с пистолет, или сборка, в случай на
вградена ракета и въже, се съхраняват във
водоустойчива обвивка. Освен това в случай
на ракета, изстреляна с пистолет, въжето и
ракетите, заедно със средствата за запалване,
се съхраняват в контейнер, който осигурява
защита от метеорологичните условия.
7.2 Обща алармена и високоговорителна
уредба
7.2.1 Система за обща сигнализация в
аварийни ситуации
7.2.1.1 Системата за обща сигнализация в
аварийни ситуации е в състояние да задейства
обща сигнализация в аварийни ситуации, състояща се от седем или повече краткотрайни
взрива, последвани от един дълъг взрив със
свирка или сирена на кораба и допълнително с електрически задействана камбана, или
клаксон или друга еквивалентна предупредителна система, която се захранва от основното
електрозахранване на кораба и от аварийния
източник на електрическа енергия, изискван
по правило II-1/42 или II-1/43, според случая.
Системата може да се задейства от корабоводещия мостик и, с изключение на свирката на
кораба, също и от други стратегически пунктове. Системата се чува във всички жилищни
и нормални работни помещения на екипажа.
Алармата продължава да функционира, след
като е била задействана, докато не бъде изключена ръчно или временно прекъсната от
съобщение на високоговорителната уредба.
7.2.1.2 Минималните нива на зву ковото налягане за аварийния алармен сигнал
във вътрешното и външното помещение са
80 dB (A) и най-малко 10 dB (A) над нивата
на околния шум, съществуващи по време на
нормална работа на оборудването, когато
корабът е в движение при умерени метеорологични условия. В каюти без високоговорителна
инсталация се монтира електронен алармен
преобразувател, напр. звънец или подобно.
7.2.1.3 Нивата на звуковото налягане на
мястото за спане в каютите и в бани на каютите са най-малко 75 dB (A) и най-малко
10 dB (A) над нивата на околния шум.
7.2.2 Високоговорителна уредба
7.2.2.1 Високоговорителната уредба е високоговорителна инсталация, позволяваща
предаването на съобщения във всички помещения, където обикновено присъстват членове
на екипажа или пътници, или и двете, както
и в пунктовете за събиране на екипажа. Те
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позволяват предаването на съобщения от корабоводещия мостик и други места на борда
на кораба, които Администрацията счете за
необходими. Те се инсталират по отношение на
акустично маргиналните условия и не изискват
никакви действия от страна на адресата. Тя
е защитена срещу неразрешено използване.
7.2.2.2 При нормални условия на движение
на кораба минималните нива на звуковото
налягане за излъчване на аварийни съобщения са:
.1 в ъв вътрешните помещения 75 dB (A)
и най-малко 20 dB (A) над нивото на
говорните смущения; и
.2 в ъв външни помещения 80 dB (A) и
най-малко 15 dB (A) над нивото на
говорните смущения.
6986

Изменения към Международния кодекс за
спасителни средства (LSA)
(Приети с Резолюция MSC.207(81) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 18 май 2006 г. В сила
за Република България от 1 юли 2010 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква b) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
Като отбелязва Резолюция MSC.48(66), с
която прие Международния кодекс за спасителни средства (наричан по-долу „LSA кодекс“),
който стана задължителен съгласно глава III
от Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г. (наричана по-долу „Конвенцията“),
Като отбелязва също член VIII, буква b)
и правило III/3.10 от Конвенцията относно
процедурата за изменение към LSA кодекса,
Като взема предвид на своята осемдесет
и първа сесия измененията към LSA кодекса,
предложени и разпространени в съответствие с
член VIII, буква b), подточка i) от Конвенцията,
Приема, в съответствие с член VIII, буква
b), подточка iv) от Конвенцията, изменения
към LSA кодекса, чийто текст се съдържа в
Приложението към тази резолюция;
Установява, в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vi), параграф 2, буква bb)
от Конвенцията, че измененията се считат за
приети на 1 януари 2010 г., освен ако преди
тази дата повече от една трета от договарящите правителства по Конвенцията или договарящите правителства, чиито комбинирани
търговски флоти съставляват не по-малко от
50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, не са уведомили за възраженията
си по измененията;
Приканва договарящите правителства да
отбележат, че в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vii), параграф 2 от Конвен-
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цията, измененията влизат в сила на 1 юли
2010 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
Отправя искане към генералния секретар,
в съответствие с член VIII, буква b), подточка
v) от Конвенцията, да предаде заверени копия
от тази резолюция и текста на измененията,
съдържащи се в Приложението, на всички
договарящи правителства по Конвенцията;
Освен това отправя искане към генералния
секретар да предаде копия от тази резолюция и Приложението към нея на членовете
на Организацията, които не са договарящи
правителства по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Международния кодекс за
спасителни средства (LSA Code)
ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1 С
 ъществуващата точка .2 на параграф
1.2.2 се заменя със следното:
„.2 д а не се повреждат при складиране в
температурния диапазон на въздуха от
-30 °C до +65 °C и, в случай на лични
спасителни средства, освен ако не е
посочено друго, да останат в експлоатация в целия температурен диапазон
на въздуха от -15 °C до+40 °C;“.
2 С ъществуващата точка .6 на параграф
1.2.2 се заменя със следното:
„.6 са с международен или яркочервен
оранжев цвят или сравнително ясно видим цвят на всички части, където това
ще помогне за откриване в морето;“.
ГЛАВА II
ЛИЧНИ СПАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА
3 Д
 умите „достатъчни за задействане на
механизма за бързо освобождаване“ в
параграф 2.1.1.7 се заменят с думите „не
по-малко от 4 kg“.
4 В параграф 2.1.3 думата „и“ се премества
от края на точка .4 в края на точка .5 и
се добавя следната нова точка .6:
„.6 да бъдат снабдени с механизъм за
бързо освобождаване, който автоматично ще освободи и активира сигнала и
свързаната с него самовъзпламеняваща
се светлина, свързана към спасителния
буй с маса не повече от 4 kg.“
5 С ъществуващият раздел 2.2 се заменя
със следното:
„2.2 Спасителни жилетки
2 .2.1 Общи изисквания за спасителни
жилетки
2 .2.1.1 Спасителната жилетка не поддържа горене или продължава да се топи,
след като е била напълно обвита в огън
за период от 2 s.
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 .2.1.2 Спасителните жилетки се оси2
гуряват в три размера в съответствие с
таблица 2.1. Ако спасителната жилетка
напълно отговаря на изискванията за два
съседни диапазона на размерите, тя може
да бъде маркирана с двата диапазона на
размерите, но определените диапазони
да не се разделят. Спасителните жилетки се маркират с тегло или височина,
или както с тегло, така и с височина,
съгласно таблица 2.1.
Таблица 2.1 – Критерии за оразмеряване на
спасителната жилетка
Маркировка на Деца до Дете
спасителната
1 г.
жилетка

Възрастен

Размер на
потребителя:
Тегло (kg)

под 15

15 или
43 или
повече,
повече
но помалко от
43

Ръст (cm)

под 100 100 или
155 или
повече,
повече
но помалко от
155

2.2.1.3 Ако спасителната жилетка за възрастни не е проектирана за хора с тегло до
140 kg и с гръдна обиколка до 1750 mm, да
има на разположение подходящи средства,
които да позволят нейното закрепване към
такива лица.
2.2.1.4 Характеристиките на спасителната
жилетка във водата се оценяват в сравнение
с тези на подходяща стандартна еталонна
спасителна жилетка по размер, т.е. еталонно
изпитвателно устройство (RTD), отговарящо
на препоръките на Организацията.
2.2.1.5 Спасителната жилетка за възрастни
да е конструирана, така че:
.1 н ай-малко 75 % от лицата, които не
познават напълно спасителната жилетка, да могат да я облекат правилно в
рамките на 1 минута без помощ, насоки или предварителна демонстрация;
.2 с лед демонстрация всички лица да
могат да я облекат правилно в рамките
на 1 минута без помощ;
.3 я сно да може да се носи само по един
начин или наопаки и, ако е облечена
неправилно, да не е вредна за потребителя;
.4 начинът на закрепване на спасителната
жилетка към ползвателя да има бързи
и положителни средства за затваряне,
които не изискват връзване на възли;
.5 д а е удобна за носене; и
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.6 д
 а позволява на ползвателя да скочи
във водата от височина най-малко
4,5 m, като се държи за спасителната
жилетка, и от височина най-малко
1 m с ръце, държани над главата, без
нараняване и без разместване или
повреждане на спасителната жилетка
или нейните закрепвания.
2.2.1.6 Когато се изпитват в съответствие
с препоръките на Организацията върху наймалко 12 лица, спасителните жилетки за
възрастни да имат достатъчна плавателност
и устойчивост в спокойна прясна вода, за да:
.1 п овдигне устата на изтощени или изпаднали в безсъзнание лица със средна
височина не по-малка от средната,
осигурена от RTD за възрастни;
.2 о бърне тялото на лица в безсъзнание
с лицето надолу във водата до положение, при което устата е извън водата
за средно време, което не надвишава
това на RTD, като броят на лицата,
които не са обърнати от спасителната
жилетка, не е по-голям от този на RTD;
.3 н аклони тялото назад от вертикалното
положение за среден ъгъл на наклона
на торса не по-малък от този на RTD
минус 5°;
.4 повдигне главата над хоризонталата за
среден ъгъл на лицевата равнина не
по-малък от този на RTD минус 5°; и
.5 в ърне ползвателя в стабилно положение с лицето нагоре, след като е бил
дестабилизиран при плаване в огънато
ембрионално положение.
2.2.1.7 Спасителната жилетка за възрастни да позволява на лицето, което я носи, да
плува на късо разстояние и да се качи на
спасително средство.
2.2.1.8 Спасителната жилетка за деца до
1 г. или деца да отговаря на изискванията за
спасителна жилетка за възрастни, освен ако:
.1 е разрешена помощ за обличане за
малки деца и деца до 1 г.;
.2 в место RTD за възрастни се използва
подходящо RTD за деца или деца до
1 г.; и
.3 м оже да се окаже помощ за качване
на спасително средство, но подвижността на ползвателя не се намалява
в по-голяма степен, отколкото с RTD
с подходящ размер.
2.2.1.9 С изключение на характеристиките
на надводния борд и самоизправянето, изискванията за спасителни жилетки за деца до
1 г. могат да бъдат облекчени, ако е необходимо, с цел:
.1 д а се улесни спасяването на детето до
1 г. от гледач;
.2 д а се позволи на детето до 1 г. да бъде
прикрепено към гледач и да допринася
за задържането му близо до гледача;
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.3 д
 а се съхрани детето до 1 г. сухо със
свободни дихателни пътища;
.4 д а се предпази детето до 1 г. от поду тини и сътресения по време на
евакуация; и
.5 д а се позволи на гледача да наблюдава
и контролира загубата на топлина от
детето до 1 г.
2.2.1.10 В допълнение към маркировките,
изисквани съгласно параграф 1.2.2.9, спасителната жилетка за детето до 1 г. или деца
се маркира със:
.1 д иапазона на размера в съответствие
с параграф 2.2.1.2; и
.2 с имвол „дете до 1 г.“ или „дете“, както
е показано в приетия от Организацията символ „спасителна жилетка за
дете до 1 г.“ или „спасителна жилетка
за дете“.
2.2.1.11 Спасителната жилетка да има плавателност, която не се намалява с повече от
5 % след 24-часово потапяне в прясна вода.
2.2.1.12 Плавателността на спасителната
жилетка да не зависи от използването на
свободни гранулирани материали.
2.2.1.13 Всяка спасителна жилетка да бъде
снабдена със средства за обезопасяване на
светлина на спасителната жилетка, както е
посочено в параграф 2.2.3, така че да може
да отговаря на параграфи 2.2.1.5.6 и 2.2.3.1.3.
2.2.1.14 Всяка спасителна жилетка да е
оборудвана със свирка, здраво закрепена с
връзка.
2.2.1.15 Светлините и свирките на спасителните жилетки се избират и закрепват
към спасителната жилетка по такъв начин,
че техните характеристики в комбинация да
не се влошават.
2.2.1.16 Спасителната жилетка да бъде
снабдена с непотъващ колан с освобождаване
или други средства за нейното закрепване
към спасителна жилетка, носена от друго
лице във водата.
2.2.1.17 Спасителната жилетка да бъде снабдена с подходящи средства, които да позволят
на спасителя да повдигне ползвателя от водата
в спасително средство или спасителна лодка.
2.2.2 Надуваеми спасителни жилетки
Спасителна жилетка, която зависи от надуването за плавателност, да има не по-малко
от две отделни отделения и да отговаря на
изискванията на параграф 2.2.1, и:
.1 д а се надува автоматично при потапяне, да бъде снабдена с устройство,
което позволява надуване с едно ръчно
движение и да може всяка камера да
се надува с уста;
.2 в случай на загуба на плавателност
в което и да е отделение да може да
отговаря на изискванията на параграфи
2.2.1.5, 2.2.1.6 и 2.2.1.7; и
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.3 д
 а отговаря на изискванията на параграф 2.2.1.11 след надуване посредством
автоматичния механизъм.
2.2.3 Светлини на спасителните жилетки
2.2.3.1 Всяка светлина на спасителната
жилетка:
.1 д а има светлинен интензитет не помалък от 0,75 cd във всички посоки
на горното полукълбо;
.2 д а има източник на енергия, способен
да осигури светлинен интензитет от
0,75 cd за период от най-малко 8 часа;
.3 д а бъде видима върху толкова голям
участък от горното полукълбо, колкото е практически възможно, когато е
прикрепена към спасителна жилетка; и
.4 д а бъде с бял цвят.
2.2.3.2 Ако светлината, посочена в параграф
2.2.3.1, е мигаща светлина, тя освен това:
„.1 д а бъде снабдена с ръчен превключвател; и
.2 д а мига със скорост не по-малка от
50 мигания и не повече от 70 мигания
в минута с ефективен светлинен интензитет най-малко от 0,75 cd.“
6 О пределителният член в началото на
параграф 2.3.1.1 се заменя с неопределителен.
7 С ъществуващата точка .1 на параграф
2.3.1.1 се заменя със следното:
„.1 може да се разопакова и облече без
помощ в рамките на 2 минути, като
се вземе предвид обличането на всяко
свързано с това облекло, обличането
на спасителна жилетка, ако спасителният хидрокостюм се носи заедно със
спасителна жилетка, за да отговаря на
изискванията на параграф 2.3.1.2, и на
надуването на орално надуваемите камери, ако има такива;“.
8 С ъществуващата точка .3 на параграф
2.3.1.1 се заменя със следното:
„.3 покрива цялото тяло, с изключение
на лицето, освен това покриване на ръцете може да бъде осигурено с отделни
ръкавици, които са трайно прикрепени
към костюма;“
9 С ъществуващият параграф 2.3.1.2 се заменя със следното:
„ 2.3.1.2 Един спасителен хидрокостюм
самостоятелно или носен заедно със
спасителна жилетка, ако е необходимо,
да има достатъчна плавателност и устойчивост в спокойна прясна вода, за да:
.1 п овдигне устата на изтощено или
изпаднало в безсъзнание лице над
водата с не по-малко от 120 mm; и
.2 позволи на ползвателя да се обърне
от обърнато надолу към обърнато
нагоре положение за не повече от 5 s“.
10 В параграф 2.3.1.3.3 между думите „спасителен хидрокостюм“ и „или пострадал“
се добавят думите „или приложенията
към него“.
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11 В
 параграф 2.3.1.4 числото „2.2.1.8“ се
заменя с „2.2.1.14“.
12 С лед съществуващия параграф 2.3.1.4
се добавят следните нови параграфи
2.3.1.5 и 2.3.1.6:
„ 2.3.1.5 Спаси телни я т х и д рокост юм,
който има плавателност и е проектиран
да бъде носен без спасителна жилетка,
да бъде снабден с непотъващ колан с
освобождаване или други средства за
закрепването му към костюм, носен от
друго лице във водата.
2 .3.1.6 На спасителния хидрокостюм,
който има плавателност и е проектиран
да се носи без спасителна жилетка, се
осигуряват подходящи средства, които
позволяват на спасителя да повдигне
ползвателя от водата в спасително средство или спасителна лодка.“
13 С ъществуващият параграф 2.3.1.5 се
заменя със следното:
„ 2.3.1.7 Ако спасителният хидрокостюм
се носи заедно със спасителна жилетка,
спасителната жилетка се носи върху спасителния хидрокостюм. Лицата, които
носят такъв спасителен хидрокостюм, да
могат да облекат спасителна жилетка без
помощ. Спасителният хидрокостюм се
маркира, за да покаже, че се носи заедно
със съвместима спасителна жилетка.“
14 Добавя се следният нов параграф 2.3.1.8:
„ 2.3.1.8 Един спасителен хидрокостюм да
има плавателност, която не се намалява с
повече от 5 % след 24-часово потапяне в
прясна вода и не зависи от използването
на свободни гранулирани материали.“
15 С ъществуващият параграф 2.3.3 се заличава.
16 О пределителният член в началото на
параграф 2.4.1.1 се заменя с неопределителен.
17 С ъществуващата точка .3 на параграф
2.4.1.1 се заменя със следното:
„.3 покрива цялото тяло, с изключение
на краката, когато Администрацията
го позволява; покриването на ръцете и
главата може да бъде осигурено с отделни ръкавици и качулка, като и двете
са трайно прикрепени към костюма;“.
18 С ъществуващият параграф 2.4.1.2 се
заличава, а параграфи 2.4.1.3 и 2.4.1.4 се
преномерират съответно на параграфи
2.4.1.2 и 2.4.1.3.
19 Д умите „или неговите приложения“ се
добавят между думите „костюма“ и „или
пострадал“ в точка .2 от преномерирания
параграф 2.4.1.2.
20 П реномерираният параграф 2.4.1.3 се
заменя със следното:
„ 2.4.1.3 Предпазният костюм се оборудва
със светлина, отговаряща на изискванията на параграф 2.2.3, така че да може да
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отговаря на изискванията на параграфи
2.2.3.1.3 и 2.4.1.2.2, както и на свирката,
предписана в параграф 2.2.1.14.“
21 С ъществуващата точка .2 на параграф
2.4.2.1 се заменя със следното:
„.2 да бъде конструиран, така че когато
се носи както е маркирано и след един
скок във водата, който напълно потапя
ползвателя, костюмът да продължава да
осигурява достатъчна топлинна защита,
за да се гарантира, че когато се носи в
спокойна циркулираща вода при температура от 5 °C, телесната температура на
ползвателя не пада с повече от 1,5 °C на
час след първите 0,5 часа.“

6987

Изменения към Международния кодекс за
спасителни средства (LSA Code)
(Приети с Резолюция MSC.218(82) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 8 декември 2006 г. В
сила за Република България от 1 юли 2008 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква b) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
Като отбелязва Резолюция MSC.48(66), с
която прие Международния кодекс за спасителни средства (LSA) (наричан по-долу „LSA
кодекс“), който стана задължителен съгласно
глава III от Международната конвенция за
безопасност на човешкия живот на море от
1974 г. (наричана по-долу „Конвенцията“),
Като отбелязва също член VIII, буква b)
и правило III/3.10 от Конвенцията относно
процедурата за изменение към LSA кодекса,
Като взема предвид на своята осемдесет
и втора сесия измененията към LSA кодекса,
предложени и разпространени в съответствие с
член VIII, буква b), подточка i) от Конвенцията,
Приема, в съответствие с член VIII, буква
b), подточка iv) от Конвенцията, изменения
към Международния кодекс за спасителни
средства (LSA), чийто текст се съдържа в
Приложението към тази резолюция;
Установява, в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vi), параграф 2, буква bb)
от Конвенцията, че измененията се считат за
приети на 1 януари 2008 г., освен ако преди
тази дата повече от една трета от договарящите правителства по Конвенцията или договарящите правителства, чиито комбинирани
търговски флоти съставляват не по-малко от
50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, не са уведомили за възраженията
си по измененията;
Приканва договарящите правителства да
отбележат, че в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vii), параграф 2 от Конвен-
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цията, измененията влизат в сила на 1 юли
2008 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
Отправя искане към генералния секретар,
в съответствие с член VIII, буква b), подточка
v) от Конвенцията, да предаде заверени копия
от тази резолюция и текста на измененията,
съдържащи се в Приложението, на всички
договарящи правителства по Конвенцията;
Освен това отправя искане към генералния
секретар да предаде копия от тази резолюция и Приложението към нея на членовете
на Организацията, които не са договарящи
правителства по Конвенцията
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Международния кодекс за
спасителни средства (LSA Code)
ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Определения
1 Параграф 1.1.8 се заличава, а съществуващите параграфи 1.1.9, 1.1.10 и 1.1.11 се
преномерират съответно на параграфи 1.1.8,
1.1.9 и 1.1.10.
1.2 Общи изисквания за спасителни средства
2 Следното изречение се добавя в края
на параграф 1.2.3:
„ В случай на пиротехнически спасителни
средства, датата на изтичане на срока на
годност се маркира незаличимо върху
продукта от производителя.“
ГЛАВА IV
СПАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА
4.1 Общи изисквания за спасителни плотове
3 В параграф 4.1.2.2 думите „изисква се да
се подреди в положение, което осигурява“ се
заменят с думата „предназначено“.
4 Първото изречение в параграф 4.1.3.3 се
заменя със следното:
„ В горната част на покривалото или
конструкцията на спасителния плот се
монтира ръчно у правл явана външна
светлина.“
5 Първото и второто изречение от параграф
4.1.3.4 се заменят със следното:
„ Във вътрешността на спасителния плот
се монтира ръчно управлявана вътрешна
светлина, която може да работи непрекъснато за период от най-малко 12 часа.
Тя да светва автоматично при издигане
на покривалото и да осигурява среден
аритметичен светлинен интензитет не помалък от 0,5 cd, измерен по цялото горно
полукълбо, за да се даде възможност за
четене на инструкциите за оцеляване и
оборудване.“
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6 Точки .18 и .19 от параграф 4.1.5.1 се
заменят със следното:
„.18 х ранителна дажба, състояща се от не
по-малко от 10000 kJ (2400 kcal) за
всяко лице, на което е разрешено да
бъде настанено на спасителния плот.
Тези дажби да бъдат вкусни, годни
за консумация през целия маркиран
живот и опаковани по начин, който
може лесно да се раздели и отвори,
като се вземат предвид ръцете с
ръкавици на спасителния хидрокостюм. Дажбите се опаковат в трайно
запечатани метални контейнери или
вакуум, опаковани в гъвкав опаковъчен материал с незначителна степен
на пропускливост на пара(<0,1 g/m 2
на 24 h при 23 °C/85 % относителна
влажност), когато се изпитва в съответствие със стандарт, приемлив
за А д м и н ис т ра ц и я та. Г ъвк а ви т е
опа ковъч н и мат ериа л и да б ъдат
допълнително защитени с външна
опаковка, ако е необходимо, за да
се предотврати физическо увреждане на хранителната дажба и други
продукти в резултат на остри ръбове.
Опаковката да бъде ясно обозначена
с датата на опаковане и датата на
изтичане на срока на годност, номера
на производствената партида, съдържанието в опаковката и инструкциите
за употреба. Хранителните дажби,
о т г оваря щ и на изиск ва н и я та на
международен стандарт, приемлив
за Организацията, са приемливи в
съответствие с тези изисквания;
.19 1,5 l прясна вода за всяко лице, на което
е разрешено да се настани в спасителния
плот, от която или 0,5 l на човек може
да бъде заменен с обезсоляващ апарат,
способен да произведе същото количество
прясна вода за 2 дни, или 1 l на човек
може да бъде заменен с ръчно захранван
обезсолител за обратна осмоза, както е
описано в параграф 4.4.7.5, способен да
произведе същото количество прясна вода
за 2 дни. Водата да отговаря на подходящи
международни изисквания за химично
и микробиологично съдържание и да
бъде опакована в запечатани водоплътни контейнери, които са изработени от
устойчив на корозия материал или са обработени да бъдат устойчиви на корозия.
Гъвкавите опаковъчни материали, ако се
използват, да имат незначителна степен
на пропускливост на пара (<0,1 g/m 2
за 24 часа при 23 °C/85 % относителна
влажност), когато се изпитват съгласно
стандарт, приемлив за Администрацията,
с изключение на това, че отделно опакованите дажби в по-голям контейнер
не е необходимо да отговарят на това
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изискване за пропускливост на парата.
Всеки воден контейнер да има метод за
предпазване от разливане, с изключение
на отделно опакованите дажби, по-малки
от 125 ml. Всеки контейнер да бъде ясно
обозначен с датата на опаковане и датата
на изтичане на срока на годност, номера
на производствената партида, количеството вода в контейнера и инструкциите
за консумация. Контейнерите да бъдат
лесни за отваряне, като се вземат предвид ръцете с ръкавици на спасителния
хидрокостюм. Вода за пиене при спешен
случай, отговаряща на изискванията на
международен стандарт, приемлив за Организацията, е приемлива в съответствие
с тези изисквания;“.
4.2 Надуваеми спасителни плотове
7 Меж ду второто и третото изречение
на параграф 4.2.2.3 се добавя следното ново
изречение:
„Системата за надуване, включително
предпазните клапани, монтирани в съответствие с параграф 4.2.2.4, да отговаря на
изискванията на международен стандарт,
приемлив за организацията.“
8 Първото изречение в параграф 4.2.4.1 се
заменя със следното:
„ Най-малко един вход да е снабден с
рампа за качване, която може да поддържа лице с тегло 100 kg, което седи или
коленичи и не се държи за никоя друга
част на спасителния плот, за да се даде
възможност на лицата да се качват на
борда на спасителния плот от морето.“
9 В параграф 4.2.6.3 се добавя следната
нова точка .8, а съществуващите точки .8 и .9
се преномерират съответно на точки .9 и .10:
„.8 маса на опакования спасителен плот,
ако е по-голяма от 185 kg;“.
4.3 Твърди спасителни плотове
10 Първото изречение в параграф 4.3.4.1 се
заменя със следното:
„ Най-малко един вход да е снабден с
рампа за качване, която може да поддържа лице с тегло 100 kg, което седи или
коленичи и не се държи за никоя друга
част на спасителния плот, за да се даде
възможност на лицата да се качват на
борда на спасителния плот от морето.“
4.4 Общи изисквания за спасителни лодки
11 В параграф 4.4.1.1 в края на първото
изречение се добавят думите „и могат да бъдат безопасно спуснати в морето при всички
условия на диферент до 10° и страничен наклон
до 20° във всяка посока.“
12 Параграф 4.4.1.2 се заменя със следното:
„4.4.1.2 Всяка спасителна лодка се оборудва с трайно прикрепена табела за
одобрение, заверена от Администрацията
или неин представител, съдържаща наймалко следните елементи:
.1 и ме и адрес на производителя;
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.2 м
 одел и сериен номер на спасителната лодка;
.3 месец и година на производство;
.4 брой лица, които спасителната лодка
е одобрена да превозва; и
.5 и нформация за одобрение, изисквана
съгласно параграф 1.2.2.9;
всяка производствена спасителна лодка
да бъде снабдена със сертификат или
декларация за съответствие, които в допълнение към горните точки посочват:
.6 номер на сертификата за одобрение;
.7 м атериал на конструкцията на корпуса, с такива подробности, които
да гарантират, че няма да възникнат
проблеми със съвместимостта при
ремонт;
.8 о бща маса, напълно оборудвана и
напълно екипирана;
.9 и змерената сила на теглене на спасителната лодка; и
.10 д екларация за одобрение съгласно
раздели 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 или 4.9.“
13 В точка 4.4.3.1, в първото изречение,
думата „бързо“ се заличава и в края се добавят думите „в рамките на не повече от
10 минути от момента на даване на инструкцията за качване на борда“.
14 В първото изречение на параграф 4.4.6.8
думите „спасителен плот за 25 човека“ се
заменят с думите „най-големият спасителен
плот, превозван на кораба“.
15 Параграф 4.4.7.6 се заменя със следното:
„4.4.7.6 Всяка спасителна лодка, която се
спуска в морето от фал или фалове, с изключение на свободно падаща спасителна
лодка, да бъде оборудвана с механизъм
за освобождаване, отговарящ на следните
изисквания, предмет на точка .9 по-долу:
.1 м еханизмът да е разположен така,
че всички куки да се освобождават
едновременно;
.2 м еханизмът има две способности за
освобождаване: нормална способност за освобождаване (разтоварване) и способност за освобождаване
при натоварване:
.2.1 н ормалната способност за освобож даване (разтоварване)
освобождава спасителната лодка, когато е приводнена или
когато няма товар на куките, и
не изисква ръчно отделяне на
подемния пръстен или шегел
от челюстта на куката; и
.2.2 способността за освобождаване
при натоварване освобождава
спасителната лодка с товар на
куките. Това освобож даване
се разполага, така че спасителната лодка се освобождава при всякакви условия на
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натоварване от ненатоварена
приводнена спасителна лодка
до товар, равен на 1,1 пъти
общата маса на спасителната
лодка, когато е натоварена с
пълното си окомплектоване
с екипаж и оборудване. Тази
способност за освобождаване
е адекватно защитена срещу
случайна или преждевременна
употреба. Адекватната защита
включва специална механична
защита, която обикновено не
се изисква за освобождаване
при разтоварване, в допълнение
към знака за опасност. За да се
предотврати преждевременно
освобождаване при натоварване, работата на механизма за
освобождаване при натоварване изисква целенасочено и
трайно действие от страна на
оператора;
.3 з а да се п редо т врат и сл у ча й но
освобождаване по време на възстановяването на лодката, освен
ако куката не е напълно върната в
изходно положение, или куката не
може да поддържа никакъв товар,
или дръжката или предпазните щифтове не могат да бъдат върнати в
изходно (затворено) положение без
прекомерна сила. На всяка станция с
куки се поставят допълнителни знаци за опасност, за да се предупредят
членовете на екипажа за правилния
метод на пренастройване;
.4 м еханизмът за освобождаване се
проектира и инсталира така, че членовете на екипажа от вътрешността
на спасителната лодка да могат
ясно да определят кога системата
е готова за повдигане чрез:
.4.1 п
 ряко наблюдение дали подвижната част на куката или частта на куката, която заключва
подвижната част на куката на
място, е правилно и напълно
върната в изходно положение
при всяка кука; или
.4.2 н аблюдение на нерегулируем
индикатор, който потвърждава,
че механизмът, който заключва
подвижната част на куката на
място, е правилно и напълно
върнат в изходно положение
при всяка кука; или
.4.3 лесно задействане на механичен
индикатор, който потвърждава,
че механизмът, който заключва
подвижната кука на място, е
правилно и напълно върнат в
изходно положение при всяка
кука;
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.5 я
 сни инструкции за експлоатация се
предоставят с подходящо формулирано предупредително съобщение,
като се използват цветно кодиране,
пиктограми и/или символи, при
необходимост за яснота. А ко се
използва цветово кодиране, зеленото обозначава правилно връщане
на куката в изходно положение,
а червеното обозначава опасност
от неподходящо или неправилно
настройване;
.6 у редът за управление на освобождаването е ясно маркиран в цвят,
който контрастира с околната среда;
.7 о сигуряват се средства за окачване
на спасителната лодка, за да се освободи механизмът за освобождаване
за техническо обслужване;
.8 с тационарните конструктивни връзки на механизма за освобождаване в
спасителната лодка се проектират с
изчислен коефициент на безопасност
6 въз основа на максималната якост
на използваните материали и масата
на спасителната лодка, когато е натоварена с пълния є набор от хора,
гориво и оборудване, като се приема,
че масата на спасителната лодка е
равномерно разпределена меж ду
фаловете, с изключение на това,
че коефициентът на безопасност
за окачването може да се основава
на масата на спасителната лодка,
когато е натоварена с пълно окомплектоване с гориво и оборудване
плюс 1000 kg; и
.9 когато за спускане на спасителна
лодка в морето в комбинация с подходящ бояджия се използва система
с единичен фал и кука, не е необходимо да се прилагат изискванията
на параграфи 4.4.7.6.2.2 и 4.4.7.6.3;
в такъв случай е подходяща само
една възможност за освобождаване
на спасителната лодка, само когато
тя е изцяло приводнена.“
16 В първото изречение на параграф 4.4.7.11
думата „лампа“ се заменя с думата „външна
светлина“.
17 Съществуващият текст на параграф
4.4.7.12 се заменя със следното:
„4.4.7.12 Вътре в спасителната лодка се
монтира ръчно управлявана вътрешна
светлина, която може да работи непрекъснато за период от най-малко 12 часа.
Тя да осиг у рява среден аритметичен
светлинен интензитет не по-малък от
0,5 cd, измерен по цялото горно полукълбо,
за да се даде възможност за разчитане
на инструкциите за оцеляване и оборудването; за тази цел обаче не се допускат
маслени лампи.“
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18 В параграф 4.4.8.9 между думите „прясна
вода“ и „за всяко лице“ се добавят думите
„както е описано в параграф 4.1.5.1.19“.
4.5 Частично закрити спасителни лодки
19 Параграф 4.5.3 се заменя със следното:
„ 4.5.3 Вътрешност та на спасителната
лодка да бъде със светъл цвят, който не
причинява неудобство на пътниците.“
4.6 Напълно закрити спасителни лодки
20 В точка 4.6.2.8 думата „светлина“ се
добавя преди втората дума „цвят“.
4.7 Свободно падащи спасителни лодки
21 Параграф 4.7.3.3 се заличава.
ГЛАВА V
СПАСИТЕЛНИ ЛОДКИ
5.1 Спасителни лодки
22 В първото изречение на параграф 5.1.1.1
думите „с изключение на параграф 4.4.6.8“ се
добавят между думите „4.4.7.4 включително“
и „и 4.4.7.6“ и позоваванията на „4.4.7.6, 4.4.7.7,
4.4.7.9, 4.4.7.10“ се заменят с позоваванията на
„4.4.7.6, 4.4.7.8, 4.4.7.10, 4.4.7.11“.
23 В края на първото изречение на параграф 5.1.1.3.2 се добавят думите „всички носят спасителни хидрокостюми и спасителни
жилетки, ако е необходимо“.
24 Параграф 5.1.1.6 се заменя със следното:
„ 5.1.1.6 Всяка спасителна лодка се оборудва с достатъчно гориво, подходящо
за използване в цели я температ у рен
диапазон, очакван в зоната, в която се
експлоатира корабът, и може да маневрира със скорост най-малко 6 възела и
да поддържа тази скорост за период от
най-малко 4 часа, когато е натоварен с
пълното си окомплектоване с екипаж и
оборудване.“
25 След съществуващия параграф 5.1.1.11
се добавя следният нов параграф 5.1.1.12:
„ 5.1.1.12 Всяка спасителна лодка се разполага по такъв начин, че да осигурява
подходяща видимост напред, назад и
от двете страни от мястото за контрол
и управление за безопасно спускане в
морето и маневриране, и по-специално
по отношение на видимостта на зоните
и членовете на екипажа, които са от
съществено значение за предпазване от
падане зад борда и управление на спасителните средства.“
26 Параграф 5.1.3.11 се заличава.
27 След съществуващия раздел 5.1.3 се
добавя следният нов раздел 5.1.4:
„5.1.4 Допълнителни изисквания за бързоходни спасителни лодки
5.1.4.1 Бързоходните спасителни лодки се
конструират така, че да могат да бъдат
безопасно спускани в морето и прибирани
при неблагоприятни метеорологични и
морски условия.
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 .1.4.2 С изключение на предвиденото в
5
този раздел, всички бързоходни спасителни лодки да отговарят на изискванията
на раздел 5.1, с изключение на параграфи
4.4.1.5.3, 4.4.1.6, 4.4.7.2, 5.1.1.6 и 5.1.1.10.
5.1.4.3 Независимо от параграф 5.1.1.3.1,
бързоходните спасителни лодки да имат
дължина на корпуса не по-малка от 6 m
и не по-голяма от 8,5 m, включително
надути конструкции или неподвижни
фендери.
5.1.4.4 Бързоходните спасителни лодки се
оборудват с достатъчно гориво, подходящо за използване в целия температурен
диапазон, очакван в зоната, в която се
експлоатира корабът, и може да маневрира за период най-малко от 4 часа със
скорост най-малко 20 възела в спокойна
вода с екипаж от 3 лица и най-малко
8 възела, когато е натоварена с пълното си
окомплектоване с екипаж и оборудване.
5.1.4.5 Бързоходните спасителни лодки
да бъдат самоизправящи се или да могат
да бъдат лесно изправяни от не повече
от двама от екипажа си.
5.1.4.6 Бързоходните спасителни лодки да
бъдат самоотливни или да могат бързо
да се изчистват от вода.
5.1.4.7 Бързоходните спасителни лодки
се у правл яват с щ у рва л от м ястото
на щурмана, отдалечено от румпела.
Осигурява се и аварийна рулева система, осигуряваща пряко управление на
руля, водната струя или извънбордовия
двигател.
5.1.4.8 Двигателите на бързоходните спасителни лодки спират автоматично или
се спират от аварийния превключвател
на щурмана, ако спасителната лодка се
преобърне. Когато спасителната лодка
се изправи, всеки двигател или мотор да
може да бъде рестартиран, при условие че
аварийното освобождаване на щурмана,
ако има такова, е било върнато в изходно
положение. Конструкцията на горивните
и смазочните системи да предотвратява
загубата на повече от 250 ml гориво или
смазочно масло от пропулсивната уредба,
ако спасителната лодка се преобърне.
5.1.4.9 Бързоходните спасителни лодки,
ако е възможно, се оборудват с лесна и
безопасна за работа, закрепена система за
окачване с една точка или еквивалентна.
5.1.4.10 Неподвижно закрепената бързоходна спасителна лодка се конструира
по такъв начин, че когато е окачена до
точката си на повдигане, да е достатъчно
здрава, за да издържи товар, равен на
4 пъти масата на пълно окомплектоване
с екипаж и оборудване без остатъчна
деформация при сваляне на товара.
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 .1.4.11 Нормалното оборудване на бързо5
ходна спасителна лодка да включва радиокомуникационен комплект VHF, който
е със „свободни ръце“ и водоплътен.“
ГЛАВА VI
УСТРОЙСТВА ЗА СПУСКАНЕ НА ВОДА И
КАЧВАНЕ
6.1 Устройства за спускане на вода и качване
28 В параграф 6.1.1.5 думата „фабрично“
се добавя преди думите „статично пробно
натоварване при изпитване“ и думата „на“
между думите „натоварване“ и „изпитване“
се заличава.
29 След съществуващия параграф 6.1.1.10
се добавя следният нов параграф 6.1.1.11:
„ 6.1.1.11 Устройствата за спускане на
вода на спасителни лодки се оборудват
със стропове за възстановяване при неблагоприятни метеорологични условия,
когато тежките блокове на фаловете
представляват опасност.“
30 В параграф 6.1.2.12 думите „или механизъм, задействан от оператора“ се заменят с
думите „или на палубата, или в спасителното
средство или спасителната лодка“.
31 След съществуващия параграф 6.1.2.12
се добавя следният нов параграф 6.1.2.13:
„6.1.2.13 Устройствата за спускане на вода
на спасителни лодки се оборудват със средства за окачване на спасителната лодка, за да
освободят механизма за освобождаване под
товар за техническо обслужване.“
32 След съществуващия раздел 6.1.6 се
добавя следният нов раздел 6.1.7:
„ 6.1.7 Устройствата за спускане на вода
на бързоходни спасителни лодки
6 .1.7.1 Всяко приспособление за приспускане на вода на бързоходни спасителни
лодки да отговаря на изискванията на
параграфи 6.1.1 и 6.1.2, с изключение
на 6.1.2.10, и освен това да отговаря на
изискванията на този параграф.
6 .1.7.2 Приспособлението за приспускане на вода се оборудва с устройство за
намаляване на силите, дължащи се на
взаимодействие с вълните, когато бързоходната спасителна лодка е спусната в
морето или възстановена. Устройството
да включва гъвкав елемент за омекотяване на силите на удара и амортизиращ
елемент за свеждане до минимум на
трептенията.
6 .1.7.3 Винчът да бъде снабден с автоматично устройство за високоскоростно
обтягане, което да предотвратява хлабавостта на въжетата при всички условия
на морско състояние, при които бързоходната спасителна лодка е предназначена
за експлоатация.

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

 .1.7.4 Спирачката на винча да има по6
степенно действие. Когато бързоходната
спасителна лодка се спуска при пълна
скорост и спирачката се задейства рязко,
допълнителната динамична сила, индуцирана във въжето поради забавяне,
да не надвишава 0,5 пъти работното
натоварване на приспособлението за
приспускане на вода.
6 .1.7.5 Скоростта на спускане за бързоходна спасителна лодка с пълно окомплектоване с екипаж и оборудване да
не надвишава 1 m/s. Независимо от
изискванията на параграф 6.1.1.9, приспособлението за приспускане на вода на
бързоходни спасителни лодки да може да
повдига бързоходната спасителна лодка
с 6 лица и пълното є окомплектоване с
оборудване със скорост не по-малка от
0,8 m/s. Приспособлението също така да
може да повдига спасителната лодка с
максималния брой лица, които могат да
бъдат настанени в нея, както е изчислено
в съответствие с параграф 4.4.2.“
ГЛАВА VII
ДРУГИ СПАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА
7.2 Обща алармена и корабна високоговорителна уредба
33 Третото изречение на параграф 7.2.1.1
се заличава.
34 Второто изречение на параграф 7.2.1.2
се заличава.
6988

Изменения към Международния кодекс за
спасителни средства (LSA Code)
(Приети с Резолюция MSC.272(85) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 4 декември 2008 г. В
сила за Република България от 1 юли 2010 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква b) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
Като отбелязва Резолюция MSC. 48(66),
с коя т о п рие Меж д у народ н и я кодекс за
спасителни средства (наричан по-долу „LSA
кодекс“), който стана задължителен съгласно
глава III от Международната конвенция за
безопасност на човешкия живот на море от
1974 г. (наричана по-долу „Конвенцията“),
Като отбелязва също член VIII, буква b)
и правило III/3.10 от Конвенцията относно
процедурата за изменение към LSA кодекса,
Като взема предвид на своята осемдесет
и пета сесия измененията към LSA кодекса,
предложени и разпространени в съответствие с
член VIII, буква b), подточка i) от Конвенцията,
Приема, в съответствие с член VIII, буква b),
подточка iv) от Конвенцията, изменения към
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LSA кодекса, чийто текст се съдържа в Приложението към тази резолюция;
Установява, в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vi), параграф 2, буква bb)
от Конвенцията, че измененията се считат за
приети на 1 януари 2010 г., освен ако преди
тази дата повече от една трета от договарящите правителства по Конвенцията или договарящите правителства, чиито комбинирани
търговски флоти съставляват не по-малко от
50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, не са уведомили за възраженията
си по измененията;
Приканва договарящите правителства да
отбележат, че в съответствие с член VIII, буква
b), подточка vii), параграф 2 от Конвенцията
измененията влизат в сила на 1 юли 2010 г.
след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
Отправя искане към генералния секретар,
в съответствие с член VIII, буква b), подточка
v) от Конвенцията, да предаде заверени копия
от тази резолюция и текста на измененията,
съдържащи се в Приложението, на всички
договарящи правителства по Конвенцията;
Освен това отправя искане към генералния
секретар да предаде копия от тази резолюция и Приложението към нея на членовете
на Организацията, които не са договарящи
правителства по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Международния кодекс за
спасителни средства (LSA Code)
ГЛАВА IV
СПАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА
4.4 Общи изисквания за спасителни лодки
1 В подпараграф .1 на параграф 4.4.2.2,
след думите „75 kg“ се добавят думите „(за
спасителна лодка, предназначена за пътнически кораб) или 82,5 kg (за спасителна лодка,
предназначена за товарен кораб)“.
2 Съществуващият параграф 4.4.9.1 се заменя със следното:
„4.4.9.1 Броят на лицата, за които е одобрена спасителната лодка, за пътнически кораби
и/или товарни кораби, според случая, се отбелязва ясно с постоянни букви.“
4.7 Свободно падащи спасителни лодки
3 С ъществуващият параграф 4.7.2 се заменя
със следното:
„4.7.2 Товароподемност на свободно падаща
спасителна лодка
4 .7.2.1 Товароподемността на свободно
падаща спасителна лодка е броят на лицата със средна маса 82,5 kg, на които
може да бъде осигурена седалка, без да
пречат на задвижването или работата на
оборудването на спасителната лодка. Повърхността на седалката да бъде гладка и
оформена и оборудвана с възглавница от
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най-малко 10 mm над всички контактни
зони, за да осигурява опора за гърба и
таза, и гъвкава странична опора за главата. Седалките са от тип, който не се
сгъва, трайно закрепени към спасителната лодка и разположени така, че всяко
отклонение на корпуса или покривалото
по време на спускане да не причинява
нараняване на пътниците. Местоположението и конструкцията на седалката
се разполага така, че да изключи възможността от нараняване по време на
спускането, ако седалката е по-тясна от
раменете на пътника. Проходът между
седалките е широк най-малко 480 mm от
палубата до горната част на седалките,
свободен е от всякакви препятствия и е
оборудван с противоплъзгаща повърхност
с подходящи опори за краката, позволяващи безопасно качване в положение за
готовност за спускане. Всяка седалка е
оборудвана с подходящ заключващ колан,
който може бързо да се освобождава
под напрежение и да задържа тялото на
пътника по време на спускането.
4.7.2.2 Ъгълът между седалищната плоскост на седалката и облегалката на седалката е най-малко 90°. Широчината на
седалищната плоскост на седалката е наймалко 480 mm. Свободното пространство
пред облегалката (дължина от хълбока
до коляното) е най-малко 650 mm, измерено под ъгъл 90° спрямо облегалката.
Облегалката се простира най-малко на
1,075 mm над седалищната плоскост на
седалката. Седалката осигурява височина
на рамото, измерена по протежение на
облегалката на седалката, най-малко 760
mm. Подложката за крака е ориентирана
под не по-малко от половината от ъгъла
на седалищната плоскост на седалката
и има дължина на стъпалото най-малко
330 mm (вж. фигура 2).

Фигура 2“

Фигура 2“
ГЛАВА V
СПАСИТЕЛНИ ЛОДКИ
5.1 Спасителни лодки
4
В първото изречение на параграф 5.1.1.1 след препратка към „4.4.9“ се добавят думите „с
изключение на това, за всички спасителни лодки се прилага средна маса от 82,5 kg съгласно параграф
4.4.2.2.1“.
5
6989

Във второто изречение на параграф 5.1.3.5 думите „75 kg“ се заменят с думите „82,5 kg“.
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ГЛАВА V
СПАСИТЕЛНИ ЛОДКИ
5.1 Спасителни лодки
4 В първото изречение на параграф 5.1.1.1
след препратка към „4.4.9“ се добавят думите
„с изключение на това, за всички спасителни лодки се прилага средна маса от 82,5 kg
съгласно параграф 4.4.2.2.1“.
5 Във второто изречение на параграф 5.1.3.5
думите „75 kg“ се заменят с думите „82,5 kg“.
6989

Изменения към Международния кодекс за
спасителни средства (LSA Code)
(Приети с Резолюция MSC.293(87) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 21 май 2010 г. В сила
за Република България от 1 януари 2012 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква б) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
Като отбелязва Резолюция MSC. 48(66),
с коя т о п рие Меж д у народ н и я кодекс за
спасителни средства (наричан по-долу „LSA
кодекс“), който стана задължителен съгласно
глава III от Международната конвенция за
безопасност на човешкия живот на море от
1974 г. (наричана по-долу „Конвенцията“),
Като отбелязва също член VIII, буква b)
и правило III/3.10 от Конвенцията относно
процедурата за изменение към LSA кодекса,
Като взема предвид на своята осемдесет
и седма сесия измененията към LSA кодекса,
предложени и разпространени в съответствие с
член VIII, буква b), подточка i) от Конвенцията,
Приема, в съответствие с член VIII, буква
b), подточка iv) от Конвенцията, изменения
към LSA кодекса, чийто текст се съдържа в
Приложението към тази резолюция;
Установява, в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vi), параграф 2, буква bb)
от Конвенцията, че измененията се считат за
приети на 1 юли 2011 г., освен ако преди тази
дата повече от една трета от договарящите
правителства по Конвенцията или договарящите правителства, чиито комбинирани
търговски флоти съставляват не по-малко от
50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, не са уведомили за възраженията
си по измененията;
Приканва договарящите правителства да
отбележат, че в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vii), параграф 2 от Конвенцията, измененията влизат в сила на 1 януари
2012 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
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Отправя искане към генералния секретар,
в съответствие с член VIII, буква b), подточка
v) от Конвенцията, да предаде заверени копия
от тази резолюция и текста на измененията,
съдържащи се в Приложението, на всички
договарящи правителства по Конвенцията;
Освен това отправя искане към генералния
секретар да предаде копия от тази резолюция и Приложението към нея на членовете
на Организацията, които не са договарящи
правителства по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Международния кодекс за
спасителни средства (LSA Code)
ГЛАВА IV
СПАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА
В параграфи 4.2.2.1, 4.2.3.3 и 4.3.3.3 числото
„75 kg“ се заменя с числото „82,5 kg“.
6990

Изменения към Международния кодекс за
спасителни средства (LSA Code)
(Приети с Резолюция MSC.320(89) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 20 май 2011 г. В сила
за Република България от 1 януари 2013 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква b) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
Като отбелязва Резолюция MSC. 48(66),
с коя т о п рие Меж д у народ н и я кодекс за
спасителни средства (наричан по-долу „LSA
кодекс“), който стана задължителен съгласно
глава III от Международната конвенция за
безопасност на човешкия живот на море от
1974 г. (наричана по-долу „Конвенцията“),
Като отбелязва също член VIII, буква b)
и правило III/3.10 от Конвенцията относно
процедурата за изменение към LSA кодекса,
Като взема предвид на своята осемдесет и
девета сесия измененията към LSA кодекса,
предложени и разпространени в съответствие с
член VIII, буква b), подточка i) от Конвенцията,
Приема, в съответствие с член VIII, буква
b), подточка iv) от Конвенцията, изменения
към LSA кодекса, чийто текст се съдържа в
Приложението към тази резолюция;
Установява, в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vi), параграф 2, буква bb)
от Конвенцията, че измененията се считат за
приети на 1 юли 2012 г., освен ако преди тази
дата повече от една трета от договарящите
правителства по Конвенцията или договарящите правителства, чиито комбинирани
търговски флоти съставляват не по-малко от
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50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, не са уведомили за възраженията
си по измененията;
Приканва договарящите правителства да
отбележат, че в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vii), параграф 2 от Конвенцията измененията влизат в сила на 1 януари
2013 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
Отправя искане към генералния секретар, в
съответствие с член VIII, буква b), подточка v)
от Конвенцията, да предаде заверени копия
от тази резолюция и текста на измененията,
съдържащи се в Приложението, на всички
договарящи правителства по Конвенцията;
Също така отправя искане към генералния
секретар да предаде копия от тази резолюция и Приложението към нея на членовете
на Организацията, които не са договарящи
правителства по Конвенцията
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Международния кодекс за
спасителни средства (LSA Code)
ГЛАВА IV
СПАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА
1 В параграф 4.47.6 следните нови подпараграфи .2 до .6 се добавят след съществуващия
подпараграф .1;
„.2 н езависимо от подпараграф 7.2 механизмът се отваря само когато механизмът за освобождаване се задейства
с изцяло приводнена лодка или, ако
лодката не е приводнена, чрез многократно, преднамерено и устойчиво
действие, което включва отстраняване
или заобикаляне на блокировките
за безопасност, предназначени да
предотвратят преждевременно или
непреднамерено освобождаване;
.1 механизмът не може да се отваря
поради износване, разместване и
непреднамерена сила в рамките на
куката или работния механизъм,
управляващите пръти или кабелите,
тъй като може да е свързан към куката или да образува част от нея и с
диферент до 10° и страничен наклон
до 20° във всяка посока; и
.2 фу нк ц иона лни т е к ри т ерии на
4.47.6.2 и 4.47.6.2.1 се прилагат за
диапазона от товари, представляващ
от 0 % до 100 % от безопасното
работно натоварване на системата
за освобождаване и изваждане на
спасителната лодка, за която може
да е одобрен;
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.3 о
 свен ако механизмът за освобождаване не е от типа за натоварване над
цент ъра, който се държ и напълно
затворен от теглото на спасителната
лодка, куките се проектират така, че
подвижният компонент на куката да
се държи напълно затворен от частите
за блокиране на куката, които могат
да задържат безопасното му работно
натоварване при всякакви работни
условия, докато частта за блокиране
на куката не бъде умишлено отворена
посредством работния механизъм. За
конструкции, използващи опашката на
подвижния компонент на куката и гърбицата пряко или косвено, закрепващи
опашката на подвижния компонент
на куката, куките продължават да са
затворени и задържат безопасното си
работно натоварване чрез завъртане на
гърбицата до 45 градуса в която и да е
посока или 45 градуса в една посока,
ако е ограничено от конструкцията, от
нейното блокирано положение;
.4 з а осигуряване на устойчивост на куката, механизмът за освобождаване
се проектира така, че когато се върне
напълно в изходно положение, теглото
на спасителната лодка не причинява
предаване на сила към работния механизъм;
.5 з аключващите устройства се проектират така, че да не могат да се отварят поради сили от натоварването
на куката; и
.6 а ко е предвидена хидростатична блокировка, тя автоматично се връща в
изходно положение при повдигане на
лодката от водата.“
2 Съществуващият подпараграф .2 в параграф 4.4.7.6 се заменя със следното:
„.7 м еханизмът трябва да има две възможности за освобождаване: нормална
способност за механизъм за освобождаване (разтоварване) и способност
за механизъм за освобождаване при
натоварване:
.1 н ормалната (разтоварваща) способност за освобождаване на спасителната лодка, когато е изцяло във вода
или когато няма товар на куките, и
не изисква ръчно отделяне на подемния пръстен или шегел от челюстта
на куката; и
.2 с пособността за освобождаване при
натоварване освобождава спасителната лодка с товар на куките. Механизмът за освобождаване е осигурен
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с хидростатична блокировка, освен
ако не са предвидени други средства, за да се гарантира, че лодката
е приводнена, преди механизмът за
освобождаване да може да бъде задействан. В случай на повреда или
когато лодката не е приводнена, да
има средство за преодоляване на
хидростатичната блок ировка или
подобно устройство, което да позвол ява аварийно освобож даване.
Тази способност за преодоляване
на блокировката да бъде адекватно защитена срещу случайно или
преждевременно използване. Адекватната защита включва специална
механична защита, която обикновено
не се изисква за освобождаване при
разтоварване, в допълнение към знака
за опасност. Защитата се унищожава
умишлено чрез прилагане на подходяща минимална сила, например
чрез счупване на защитно стъкло или
полупрозрачен капак. Етикетът или
тънкото метално уплътнение не се
считат за достатъчно здрави. За да се
предотврати преждевременно освобождаване при натоварване, работата
на механизма за освобождаване под
товар изисква многократно, преднамерено и устойчиво действие или
действия от страна на оператора;“.
3 В параграф 4.4.7.6 съществуващият подпараграф .3 се преномерира на подпараграф
.8 и думите „без прекомерна сила“ се заменят
с думите „и всички индикатори не указват,
че механизмът за освобождаване се връща в
изходно положение“.
4 В параграф 4.4.7.6 след преномерирания
подпараграф 8 се добавя следният нов подпараграф .9:
„.9 в сички компоненти на куката, блокът
за освобождаване, кабелите за управление или механичните работни връзки,
както и фиксираните конструктивни
връзки в спасителната лодка, са от
материали, устойчиви на корозия в
морската среда, без да са необходими
покрития или поцинковане. Конструктивните и производствени допуски да
бъдат такива, че очакваното износване
през целия експлоатационен живот на
механизма да не се отразява неблагоприятно на правилното му функциониране. Механичните работни връзки,
като например кабелите за управление,
са водоустойчиви и нямат открити или
незащитени зони;“.
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5 В параграф 4.4.7.6 съществуващите подпараграфи от .4 до .8 се преномерират съответно
на подпараграфи .10 до .14.
6 В параграф 4.4.7.6, в преномерирания
подпараграф .10, думата „ясно“ се заменя с
думата „недвусмислено“.
7 В параграф 4.4.7.6 в преномерирания
подпараграф .14 думите „носещите компоненти на механизма за освобождаване и“ се
добавят в началото, а думите „на механизма
за освобождаване“ се заличават.
8 В параграф 4.4.7.6 след преномерирания
подпараграф .14 се добавят следните нови
подпараграфи .15 и .16:
„.15 х идростатичната блокировка се проектира за коефициент на безопасност,
не по-малък от 6 пъти максималната
работна сила въз основа на максималната якост на използваните
материали;
.16 р аботните кабели са проектирани за
коефициент на безопасност не по-малък от 2,5 пъти максималната работна
сила въз основа на максималната
якост на използваните материали; и“.
9 В параграф 4.4.7.6 съществуващият подпараграф .9 се преномерира на подпараграф .17
и в преномерирания подпараграф .17 препратките към параграфи „4.4.7.6.2.2 и 4.4.7.6.3“ се
заменят с препратки към параграфи „4.4.7.6.7,
4.4.7.6.8 и 4.4.7.6.15“.
10 В параграф 4.4.7.6 позованият подпараграф .9 се заменя със .17.
6991

Изменения към Международния кодекс за
спасителни средства (LSA Code)
(Приети с Резолюция MSC.368(93) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 22 май 2014 г. В сила
за Република България от 1 януари 2016 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква b) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
Като отбелязва Резолюция MSC. 48(66), с
която прие Международния кодекс за спасителни средства (LSA) (наричан по-долу „LSA
кодекс“), който стана задължителен съгласно
глава III от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS)
от 1974 г. (наричана по-долу „Конвенцията“),
Като отбелязва също член VIII, буква b)
и правило III/3.10 от Конвенцията относно
процедурата за изменение към LSA кодекса,
Като взема предвид на своята деветдесет и
трета сесия измененията към Международния
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кодекс за спасителни средства, предложени и
разпространени в съответствие с член VIII,
буква b), подточка i) от Конвенцията,
Приема, в съответствие с член VIII, буква
b), подточка iv) от Конвенцията, изменения
към LSA кодекса, чийто текст се съдържа в
Приложението към тази резолюция;
Установява, в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vi), параграф 2, буква bb)
от Конвенцията, че измененията се считат за
приети на 1 юли 2015 г., освен ако преди тази
дата повече от една трета от договарящите
правителства по Конвенцията или договарящите правителства, чиито комбинирани
търговски флоти съставляват не по-малко от
50 % от брутния тонаж на световния търговски
флот, не са уведомили за възраженията си по
измененията;
Приканва договарящите правителства да
отбележат, че в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vii), параграф 2 от Конвенцията, измененията влизат в сила на 1 януари
2016 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
Отправя искане към генералния секретар,
в съответствие с член VIII, буква b), подточка
v) от Конвенцията, да предаде заверени копия
от тази резолюция и текста на измененията,
съдържащи се в Приложението, на всички
договарящи правителства по Конвенцията;
Също така отправя искане към генералния
секретар да предаде копия от тази резолюция и Приложението към нея на членовете
на Организацията, които не са договарящи
правителства по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Международния кодекс за
спасителни средства (LSA Code)
ГЛАВА II
ЛИЧНИ СПАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА
Раздел 2.2 – Спасителни жилетки
1 Параграф 2.2.1.6 се изменя както следва:
„ 2.2.1.6 Когато се изпитват в съответствие с препоръките на Организацията
върху най-малко 12 души, спасителните
жилетки за възрастни трябва да имат
достатъчна плавателност и устойчивост
в спокойни води, за да:
.1 п овдигнат нивото на устата на изтощени или изпаднали в безсъзнание
лица на височина, не по-малка от
средната, осигурена от RTD за възрастни минус 10 mm;
.2 о бърнат тялото на лица в безсъзнание с лицето надолу във водата до
положение, при което устата е извън
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водата за средно време, което не
надвишава това на RTD плюс 1 сек.,
като броят на лицата, които не са
обърнати от спасителната жилетка,
не е по-голям от този на RTD;
.3 н аклонят тялото назад от вертикалното положение за среден ъгъл на
наклона на торса не по-малък от
този на RTD минус 10°;
.4 повдигнат главата над хоризонталата
за среден ъгъл на лицевата равнина
не по-малък от този на RTD минус
10°; и
.5 в ърнат ползвателя в стабилно положение с лицето нагоре, след като е
бил дестабилизиран при плаване в
ембрионална поза, както при RTD,
когато се изпитват върху ползвателите по същия начин.“
2 След съществуващия параграф 2.2.1.8.3
се добавят следните нови параграфи 2.2.1.8.4,
2.2.1.8.5 и 2.2.1.8.6, а думата „и“ в края на
параграф 2.2.1.8.2 се заличава:
„.4 за деца до 1 г. възраст се изключват
изпитвания за скок и падане;
.5 з а деца изпитванията за скок и падане
се извършват от петима от деветте
субекта; и
.6 вместо посоченото в параграф 2.2.1.8.5,
манекените могат да заменят лицата,
подложени на изпитване.“
6992

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 6 от
2018 г. за условията и реда за предоставяне
на финансова помощ по Национална програма
за подпомагане на лозаро-винарския сектор
за периода 2019 – 2023 г. (oбн., ДВ, бр. 93 от
2018 г.; изм., бр. 8, 39, 53, 69 и 74 от 2019 г. и
бр. 4, 24, 45, 56 и 63 от 2020 г.)
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 7, т. 2 от думите „до 60 на сто“ се
заменят с „до 70 на сто“.
2. В § 8, т. 3 думите „60 на сто“ се заменят
със „70 на сто“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Срокът по чл. 61, ал. 3 за финансовата
2020 г. е 7 октомври 2020 г.
§ 3. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и
реда за предоставяне на финансова помощ по
Национална програма за подпомагане на лоза-
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ро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
(ДВ, бр. 56 от 2020 г.) в преходните и заключителните разпоредби § 6 се отменя.
§ 4. В Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда
за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаровинарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (ДВ,
бр. 63 от 2020 г.) в преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 22, т. 2 думите „до 80 на сто“ се
заменят с „до 90 на сто“.
2. В § 23 думите „60 на сто, 30 на сто и 20
на сто“ се заменят със „70 на сто, 35 на сто
и 25 на сто“.
§ 5. За дейности по договори по мярка
„Популяризиране в трети държави“, сключени
до 15 октомври 2020 г.:
1. Подпомагането по чл. 36, ал. 1 и 2 е
съответно до 70 на сто и до 10 на сто от
стойността на допустимите разходи.
2. Участието на кандидата във финансирането по чл. 36, ал. 3 е съответно минимум
30 на сто и минимум 20 на сто.
3. Подпомагането по чл. 36, ал. 4 е до 70
на сто.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
7205

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното
образование (обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм.
и доп., бр. 72 от 2018 г.; доп., бр. 72 от 2019 г.;
изм., бр. 77 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „а задължителното предучилищно образование – и от училищата,
които могат да осигурят условия за това,
при условията и по реда на този стандарт
и на държавния образователен стандарт за
физическата среда и информационното и
библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа
за личностно развитие“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Задължителното предучилищно образование освен от детските градини може
да се осъществява и от училищата, които
могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на държавния образователен
стандарт за предучилищното образование
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и на държавния образователен стандарт за
физическата среда и информационното и
библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа
за личностно развитие, а за децата на 4-годишна възраст – само когато в населеното
място няма детска градина.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) По решение на кмета на общината
задължителното предучилищно образование
се осъществява само от детски градини.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
§ 2. В чл. 4, ал. 3 числото „5“ се заменя
с „4“.
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 и 4 думата „подготвителна“
се заличава.
2. В ал. 2 след думата „година“ се поставя
запетая и се добавя „с изключение на първа
възрастова група само в случаите на чл. 4,
ал. 2“.
3. В ал. 3 думите „в трета и четвърта подготвителна възрастова група“ се заменят с
„във втора, трета и четвърта възрастова група“.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Разновъзрастова група може да се
сформира и след решение на педагогическия
съвет, когато програмната система на детската
градини предвижда това.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от подготвителните
групи, записани“ се заменят със „записани за
задължително предучилищно образование“.
2. В ал. 3 след думата „науката“ се поставя запетая и се добавя „както и в случаите,
когато присъственият образователен процес
е временно преустановен по задължително
предписание на компетентен орган, определен
с нормативен акт.“
§ 6. Създава се чл. 18а:
„Чл. 18а. (1) Когато поради извънредни
обстоятелства присъствието във формите
на педагог и ческо вза имодейс т вие в детските градини и групите за задължително
предучилищно образование в училищата е
преустановено, след заповед на министъра
на образованието и науката педагогическото
взаимодействие се осъществява, доколкото
и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата
на информационните и комуникационните
технологии и с участието на родителите.
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(2) Педагогическото взаимодействие по
ал. 1 подпомага придобиването на компетентностите по чл. 28, ал. 2, като използваните
ресурси се избират от педагогическите специалисти в съответствие с възрастта на децата.
(3) Продължителността на педагогическото
взаимодействие с дете по ал. 1 се определя
от педагогическите специалисти в съответствие с възрастта на децата, но не може да
надвишава 30 минути дневно.
(4) Проследяването на постиженията от
осъщественото педагогическо взаимодействие по ал. 1 се извършва чрез наблюдение
от страна на педагогическите специалисти и
чрез обсъждане с родителите.
(5) В периода на провеждане на педагогическото взаимодействие по ал. 1 на децата
не се пишат отсъствия.“
§ 7. В чл. 21 се създава ал. 4:
„(4) Детската градина и училището осигуряват игри на открито за децата от всички
възрастови групи поне два астрономически
часа дневно при целодневна организация и
поне един астрономически час дневно при
полудневна организация винаги когато климатичните условия позволяват това.“
§ 8. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думата „подготвителна“ се заличава, а думите „на детето“ се заменят с
„на децата, които ще постъпят в първи клас
през следващата учебна година“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Родителите, които желаят децата им
да постъпят в първи клас от учебната година,
която е с начало в годината на навършване
на 6-годишна възраст на детето, уведомяват
за това директора на детската градина найкъсно до един месец преди края на учебното
време.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 9. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Детската градина изработва и прилага
модел за работа със семействата и децата в
периода на адаптация от семейната среда към
детската градина, който е неразделна част от
Правилника за дейността на детската градина.
(3) Моделът по ал. 2 задължително включва краткосрочно присъствие на родителите
в детската градина. Продължителността на
присъствието на родителите, както и дейностите, в които могат да участват, се определят
предварително на индивидуални срещи между
учителите и родителите.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. Отсъствията на децата по чл. 10,
ал. 1 през учебно време по семейни причини
за учебната 2020 – 2021 година са допустими за не повече от 20 дни при условията на
чл. 10, ал. 2.
§ 11. (1) През учебната 2020 – 2021 година
родителите на деца, записани в съответната
детска градина/училище, могат да подадат
заявление за включване на детето в самостоятелна организация по чл. 18, ал. 1 до
директора на детската градина/училището
от 1-во до 5-о число на всеки месец.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. декларация, съдържаща данни за детето
и родителите – трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес; при подаването є се
представят оригиналът на акта за раждане
на детето и лична карта на родителите за
проверка на декларираните данни;
2. декларация за наличие на среда за учене
чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на
детето, както и за опазване на физическото
и психическото му здраве и благополучие;
3. сп ис ък на избра н и т е позна ват ел н и
книжки и учебни помагала.
(3) Експертната комисия в 14-дневен срок
от подаване на заявлението по ал. 1 и анализ на документите по ал. 2 одобрява или
отказва да одобри включването на детето в
самостоятелна организация.
(4) На местата на децата, записани в самостоятелна организация по ал. 1, не може
да бъдат приемани дру ги деца, които да
посещават детската градина или съответно
училището.
(5) Експертната комисия има право да
откаже включването в самостоятелна организация, когато не е предоставен някой от
документите по ал. 2 или няма осигурена
среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване
на физическото и психическото му здраве и
благополучие.
(6) Педагогическите специалисти оказват
подкрепа на семействата на децата, записани
в самостоятелна организация по ал. 1, при
условия и ред, определени в Правилника за
дейността на детската градина.
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 13. Разпоредбата на § 2 се прилага при
условията на § 16 и 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за предучилищното
и училищното образование (ДВ, бр. 82 от
2020 г.).
Министър:
Красимир Вълчев
7054
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Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 10 от 2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование (обн.,
ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12, 46
и 77 от 2017 г., бр. 48 и 82 от 2018 г., бр. 32
и 72 от 2019 г.; доп., бр. 43 и 78 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 4:
„(4) Учебното време в дистанционните
учебни часове включва времето за провеждане
на урок в електронна среда и за взаимодействие между учителя и ученика по време или
извън урока.“
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 6 и 7:
„(6) Продължителността на дистанционния
учебния час за всички видове подготовка при
синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да надвишава:
1. двадесет минути – в началния етап;
2. тридесет минути – в прогимназиалния
етап;
3. четиридесет минути – в гимназиалната
степен.
(7) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда времето за дистанционните учебни часове не може да надвишава
продължителността на часовете от дневното
разписание.“
2. Досегашните ал. 6, 7 и 8 стават съответно ал. 8, 9 и 10.
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) Последователни учебни часове с почивка между тях може да се организират по
решение на педагогическия съвет на училището и като временна мярка, но за не повече
от два учебни часа, с цел осигуряване на
почивка по различно време на учениците от
различните паралелки и за ограничаване на
контактите и струпването между тях.“
2. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно
ал. 8 и 9.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашния текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Дневното разписание на училището
може да се промени при синхронно обучение
от разстояние в електронна среда.“
§ 5. В чл. 11 се създават ал. 6 и 7:
„(6) При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните
учебни часове следват утвърденото седмично
разписание.
(7) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда директорът оповес-

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

тява на електронната страница на училището
график за дистанционните учебни часове и
за текущата обратна връзка и оценяването.“
§ 6. В чл. 12, ал. 1 се създава т. 6:
„6. обучение от разстояние в електронна
среда.“
§ 7. В чл. 30 ал. 4 се отменя.
§ 8. В чл. 37 се създава ал. 11:
„(11) Когато в училището е организирано
обучение по чл. 40а, ал. 3 и 4, ученик, който
се обучава в самостоятелна форма по ал. 2,
т. 1 – 3, може по желание да наблюдава синхронен урок, без да взаимодейства с учителя
и с останалите ученици.“
§ 9. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Обучението в дистанционна форма
може да е синхронно или несинхронно.“
2. Създават се нови ал. 3, 4 и 5:
„(3) При синхронното обучение в дистанционна форма дистанционните учебни часове
включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с ученика, както и
синхронна текуща обратна връзка за резултатите от обучението.
(4) Несинхронно е обучението в дистанционна форма, когато дистанционните учебни
часове включват наблюдение на урок, без
взаимодействие с учителя и с останалите
ученици.
(5) Когато училище от списъка по ал. 15
осъществява дистанционна форма на обучение
на ученици от друго училище, обучението е
синхронно.“
3. Досегашните ал. 3 – 9 стават съответно
ал. 6 – 12.
4. Досегашната ал. 10 става ал. 13, като в
нея думите „30 юни“ се заменят с „20 август“,
а думите „както и изпитите по чл. 31, ал. 4“
се заличават.
5. Досегашната ал. 11 става ал. 14, като в
нея думите „15 юли“ се заменят с „25 август“,
а думите „от областта“ се заличават.
6. Досегашната ал. 12 става ал. 15 и се
изменя така:
„(15) Дистанционна форма на обучение
може да се осъществява освен от училище
по ал. 13 и от училище, което отговаря на
изискванията на чл. 113 от ЗПУО и е включено
в списък, утвърден със заповед на министъра
на образованието и науката.“
7. Създава се ал. 16:
„(16) В слу чаите, когато у чилището, в
което ученикът е записан, не осигурява дистанционна форма на обучение, директорът
на училището в деня на подаване на заявлението по чл. 31, ал. 4 изпраща документите
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до началника на РУО, който осъществява
координация за сформирането на група за
дистанционна форма на обучение в съответния клас в училище от списъка по ал. 15.
Началникът на регионалното управление на
образованието информира директора не покъсно от 7 работни дни от получаването на
документите за възможността ученикът да
се обучава в дистанционна форма от друго
училище.“
8. Досегашната ал. 13 става ал. 17, като в
нея думите „по ал. 4“ се заменят с „по ал. 7“.
9. Досегашната ал. 14 става ал. 18.
§ 10. В глава трета се създава раздел III
„Обучение от разстояние в електронна среда“
с чл. 40а – 40и:
„Чл. 40а. (1) Когато поради извънредни
обстоятелства присъственият образователен
процес в училището е преустановен, както и
в случаите по чл. 105, ал. 1, 3 и 5 от ЗПУО,
с изключение на обявяването на ден за честване на празника на общината, след заповед
на министъра на образованието и науката
обучението на учениците, записани в дневна,
вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на
обучение, се осъществява, доколкото и ако е
възможно, от разстояние в електронна среда
чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
(2) Когато поради извънредни обстоятелства, както и в случаите по чл. 105, ал. 5 от
ЗПУО, присъственият образователен процес
в училището е преустановен само за отделна паралелка, след заповед на директора на
училището, обучението на учениците в нея
се осъществява, доколкото и ако е възможно,
от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните
и комуникационните технологии.
(3) По заявление на ученика, подадено
при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и
след заповед на директора на училището,
при наличие на необходимите технически
и технологични условия, обучение от разстояние в електронна среда за не повече от
30 учебни дни може да се осъществява и за
ученик, записан в дневна, вечерна, задочна,
индивидуална или комбинирана форма на обучение, както и в дуална система на обучение,
който по здравословни или други уважителни
причини, удостоверени с документ, не може
да посещава училище.
(4) При обявена извънредна епидемична
обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен,
при наличие на необходимите технически и
технологични средства, обучението в дневна,
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индивидуална или комбинирана форма от
разстояние в електронна среда може да се
извършва за отделен ученик за повече от 30
учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка:
1. ако пора ди зд равословни п ри чини,
удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в
риск живота или здравето му;
2. ако пора ди зд равословни п ри чини,
удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в
риск живота или здравето на лица, с които
той живее на един адрес;
3. по избор на ученика или родителя при
условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след
разрешение на началника на регионалното
управление на образованието.
(5) Обучението от разстояние в електронна среда по ал. 1, 2 и 3 се осъществява от
училището, в което са записани учениците.
(6) Обучението от разстояние в електронна
среда по ал. 4 се осъществява от училището,
в което е записан ученикът, а при невъзможност – от друго у чилище, което предлага
такова обучение, или от училище по чл. 38,
ал. 15. Конкретното училище, което ще извърши обучението, се определя от началника на
регионалното управление на образованието.
(7) Ученикът самостоятелно си осигурява
необходимите технически и технологични условия за участието в обучението от разстояние
в електронна среда, а когато той е непълнолетен – те се осигуряват от родителите му.
Чл. 40б. (1) Обучението от разстояние в
елект ронна среда вк лючва дистанционни
учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението
и оценяване.
(2) Обучението по ал. 1 се осъществява синхронно, а при невъзможност – несинхронно.
(3) При синхронно обучение от разстояние
в електронна среда дистанционните учебни
часове включват синхронен урок и синхронно
взаимодействие на учителя с ученика.
(4) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните
учебни часове включват наблюдение на урок,
без взаимодействие с учителя и с останалите
ученици.
(5) В случаите по ал. 3 и 4 текущата
обратна връзка за резултатите от обучението и текущото оценяване се осъществяват
при синхронно взаимодействие на учителя
с ученика от разстояние в електронна среда
индивидуално или в група.
Чл. 40в. За организиране на обучението от
разстояние в електронна среда директорът:

ВЕСТНИК

БРОЙ 85

1. предварително проучва техническата
осигуреност на учителите и учениците за
работа от разстояние в електронна среда;
2. определя начина на обучение от разстояние в електронна среда или друг подходящ
вариант на обучение в зависимост от възможностите на училището и техническата и
технологичната обезпеченост, възрастовите
особености и дигиталните умения на учениците;
3. избира съвместно с педагогическия съвет
електронна образователна система за обучение и взаимодействие с всички участници в
образователния процес, приложенията, които
ще се използват по класове и/или паралелки, в т.ч. и възможностите за разделяне на
паралелките на по-малки групи;
4. организира обезпечаването на учителите
с технически средства за провеждането на
обучение от разстояние в електронна среда;
5. създава организация по даден учебен
предмет при отсъствието на учител няколко
паралелки да се обучават едновременно от
друг учител;
6. проучва възможностите за възлагане
на допълнителни часове на педагогически
специалисти за провеждането на обучение
от разстояние в електронна среда;
7. съвместно с педагогическия специалист
по даден учебен предмет създава организация, когато няма друга възможност и при
обективна необходимост някои от темите по
съответния предмет да се вземат присъствено
при запазване на общия брой часове.
Чл. 40г. (1) За обучение от разстояние в
електронна среда в случаите по чл. 40а, ал. 3
и ал. 4, т. 1 и 2 ученикът при условията на
чл. 12, ал. 2 от ЗПУО подава заявление до
директора на училището. Към заявлението
се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението
и медицински документ.
(2) При възможност училището да осигури обучение от разстояние в електронна
среда директорът информира родителя за
това не по-късно от следващия работен ден
след подаване на заявлението или в същия
срок изпраща документите на началника на
РУО за проучване на възможностите друго
училище да осигури обучението.
(3) Началникът на РУО информира родителя не по-късно от 3 работни дни от
датата на подаване на заявлението относно
възможността за осигуряване на обучението
от друго училище.
(4) За включване на ученика в обучение
от разстояние в електронна среда директорът
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на училището, в което е записан ученикът,
издава заповед.
Чл. 40д. (1) За обучение от разстояние в
електронна среда в случаите по чл. 40а, ал. 4,
т. 3 ученикът, при условията на чл. 12, ал. 2
от ЗПУО, подава заявление чрез директора
на училището до началника на регионалното
управление на образованието. Към заявлението се прилага декларация от родителите
за осигурени условия за провеждане на обучението.
(2) В деня на подаването на документите
по ал. 1 директорът на училището ги изпраща
до началника на РУО заедно с информация
за успеха, отсъствията и ангажираността на
ученика в процеса на обучение за предходната
учебна година и до момента, ако ученикът
се е обучавал в същото училище.
(3) Началникът на регионалното управление на образованието разрешава обучение от
разстояние в електронна среда за ученика по
чл. 40а, ал. 4, т. 3 въз основа на информация
за успеха, отсъствията и ангажираността на
ученика за предходната учебна година и до
момента и уведомява родителя и директора
на училището, в което е записан ученикът,
в срок 3 работни дни от датата на подаване
на заявлението относно възможността за
осигуряване на обучението.
(4) За включване на ученика в обучение
от разстояние в електронна среда директорът
на училището, в което е записан ученикът,
издава заповед.
Чл. 40е. С декларацията по чл. 40г, ал. 1
и чл. 40д, ал. 1 родителят се задължава:
1. да осигури необходимите технически и
технологични условия за пълноценно участие
в обучението;
2. да поддържа редовна комуникация с
училището, което организира обучението му
от разстояние в електронна среда, и да се
осведомява за участието, успеха и развитието
на ученика;
3. да съдейства за спазването на правилата
за провеждане на обучението в училището,
което организира обучението му от разстояние
в електронна среда;
4. да осигури редовното участие на ученика
и своевременно да уведомява училището, което организира обучението му от разстояние
в електронна среда, за отсъствие на ученика
по уважителни причини;
5. да подпомага процеса на самоподготовка
на ученика и да съдейства за изграждане на
навици за самостоятелно учене.
Чл. 40ж. (1) Обучението от разстояние в
електронна среда в случаите по чл. 40а, ал. 3
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и 4 започва до 7 работни дни от датата на
подаване на заявлението по чл. 40г, ал. 1 и
чл. 40д, ал. 1 при възможност да се осигури и при писмено съгласие на родителя за
организацията на обучението от разстояние
в електронна среда, която училището и/или
училището, определено по реда на чл. 40а,
ал. 6, могат да осигурят по учебните предмети
от училищния учебен план.
(2) Когато е подадено заявление по чл. 40г,
ал. 1 и чл. 40д, ал. 1, до решаване на въпроса
за преминаване към обучение от разстояние
в електронна среда ученикът може да не
посещава присъствените учебни занятия в
училището, а училището, в което е записан,
му осигурява обща подкрепа от разстояние
в електронна среда по съответните учебни
предмети.
(3) Обучението по чл. 40а, ал. 3 и 4 се
прекратява:
1. по желание на ученика при условията
на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;
2. при повече от 5 учебни дни, в които
ученикът е отсъствал без уважителни причини или не е бил ангажиран с процеса на
обучение;
3. при неизпълнение на поетите от родителя с декларацията по чл. 40г, ал. 1 и по
чл. 40д, ал. 1 задължения.
(4) Обучението по чл. 40а, ал. 3 и 4 спира за периода на обучение от разстояние в
електронна среда на паралелката, в която
ученикът е записан, в случаите по чл. 40а,
ал. 1 и 2, като за този период ученикът се
обучава с паралелката си.
Чл. 40з. (1) Когато ученик по чл. 40а, ал. 4
се обучава от разстояние в електронна среда
от училището, в което е записан, училището
осъществява дистанционните учебни часове,
текущата обратна връзка и оценяването по
учебните предмети от раздел А и раздел Б
на училищния учебен план, а при възможност – и по раздел В.
(2) Когато ученик по чл. 40а, ал. 4 се обучава от разстояние синхронно в електронна
среда от училище, определено по реда на
чл. 40а, ал. 6, училището осъществява обучението по учебните предмети от раздел А и по
задължителните модули от профилиращите
учебни предмети. В случай че училището, в
което е записан ученикът, предлага изучаване
на учебен предмет от раздел А на чужд език,
в училището, определено по реда на чл. 40а,
ал. 6, съответният учебен предмет се изучава
на български език.
(3) Когато у ченик по чл. 40а, ал. 4 се
обучава несинхронно от разстояние в елек-

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН

тронна среда от у чилище, определено по
реда на чл. 40а, ал. 6, училището осигурява
наблюдение на уроци по учебните предмети
от раздел А и по задължителните модули
от профилиращите учебни предмети, а взаимодействието, текущата обратна връзка и
оценяването на у ченика се осъществяват
от учители в училището, в което е записан
ученикът.
(4) Когато у ченик по чл. 40а, ал. 4 се
обучава от разстояние в електронна среда
от училище, определено по реда на чл. 40а,
ал. 6, обучението на ученика по учебните
предмети от раздел Б, с изключение на задължителните модули от профилиращите учебни
предмети, а при възможност – и по раздел
В, се осъществява от учители в училището,
в което е записан.
(5) В случаите по ал. 3 и 4 взаимодействието, текущата обратна връзка и оценяването
на ученика се осъществяват синхронно от
учители в училището, в което е записан, но
не по-малко от 10 учебни часа месечно, разпределени между предметите в зависимост
от дела им в училищния учебен план.
(6) В случаите по ал. 3 и 4 училището,
в което ученикът е записан, и училището,
определено по реда на чл. 40а, ал. 6, си взаимодействат при водеща роля на второто
училище за създаване на оптимални условия
за обучение на ученика.
Чл. 40и. Документът за завършен клас,
етап или степен на образование се издава
от училището, в което е записан ученикът,
въз основа на резултатите от обучението,
независимо дали обучението е осъществено
от самото училище, или от друго училище,
определено по реда на чл. 40а, ал. 6, като
за целта обучаващото училище осигурява
достъп на у чилището, в което е записан
ученикът, до информацията за отсъствията,
текущите, срочните и годишните им оценки
не по-късно от 5 дни от края на първия и
втория учебен срок.“
§ 11. Досегашният чл. 40а става чл. 40й.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. До края на учебната 2020 – 2021 г.
обучението по чл. 40а, ал. 4 може да се извършва независимо дали е обявена извънредна
епидемична обстановка.
§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2012 г. за характеризиране
на повърхностни води (обн., ДВ, бр. 22 от
2013 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2014 г.)
§ 1. В приложение № 6 към чл. 12, ал. 4
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I „К ЛАСИФИК АЦИОННА
СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ТИПОВЕ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ ОТ К АТЕГОРИИ „РЕК А“,
„ЕЗЕРО“, „ПРЕХОДНИ ВОДИ“, в буква А
„Биологични елементи за качество“ се правят
следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 „Биологичен елемент: Фитопланктон“:
аа) след заглавния текст „Биологичен елемент: Фитопланктон“ и преди текста „Категория: „Езеро“ на нов ред се добавя текстът:
„Категория: „Река“
Метод:
Германски PhytoFluss-Index 4.0
Метрики:
– Метрика за биомаса: базира се на „средно
сезонната стойност“ на Хлорофил-а (некоригиран за феофитин) в μg/l и „максималната
стойност“ на Хлорофил-а за вегетационния
период (април – октомври), за оценка на
цъфтежите на водораслите;
– Метрика за състав: TIP индекс (трофичен
индекс на потамопланктона). Базира се на
индикаторни таксони и тяхното разпределение
по трофичния градиент.
Референция на метода:
Mischke U, Belkinova D, Birk S, Borics G,
Gandrea R, Hlubikova D, Jekabsone J, Opatrilova
L, Panek P, Picinska-Fałtynowicz J, Piirso K,
Placha M, Rotaru N, Stankeviciene J, Stankovic
I, Van Wichelen J, Varbiro G, Virbickas T,
Wolfram G, Poikane S, Intercalibrating the national
classifications of ecological status for very large
rivers in Europe: Biological Quality Element:
Phytoplankton, EUR 29337 EN, Publications Office
of the European Union, Luxembourg, 2018, ISBN
978-92-79-92971-7, doi:10.2760/855262, JRC112691.
Таблица ФП1: Речен тип R6 (Среден и Долен
Дунав*) – гранични стойности на Индекса за
фитопланктон Фитофлус и EQR за оценка на
екологично състояние:
Състояние
Отлично
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

Индекс
PhytoFluss
граници
0,5 – 1,5
1,51 – 2,5
2,51 – 3,5
3,51 – 4,5
4,51 – 5,5

EQR
граници
0,81 – 1,0
0,61 – 0,8
0,41 – 0,6
0,21 – 0,4
0,0 – 0,20

“
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бб) в таблицата след текста „Категория:
„Езеро“, в частта „Токсични видове (цъфтежи)
Референция на метода:“ се добавя т. 9:
„9. Финален доклад по проект: „Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за
типовете повърхностни води на територията
на България, съответстващи на определени
общи европейски типове в Географските групи
за интеркалибрация.“;
вв) съществуващите таблици ФП1, ФП2 и
ФП3 се преномерират съответно ФП2, ФП3
и ФП4;
гг) наименованието на таблица ФП4 се
изменя така:
„Таблица ФП4: Езерен тип L5a (с еутрофни
условия*) – система за оценка на екологично
състояние/потенциал по фитопланктон“;
дд) в таблица ФП4 стойностите в колони
„Общ биообем, mm 3/l“ и „Хлорофил-а, µg/l“
се изменят, както следва:
„
Общ биоо бем, mm 3/l

Хлорофил-а, µg/l

<5

<17,5

5,1 – 10,0

17,5 – 35,0

10,1 – 20,0

35,1 – 70,0

30,1 – 40,0

70,1 – 140,0

>40,0

>140,0

“
ее) след таблица ФП4 и преди текста
„* Списък с типовете водни тела от категории
„река“, „езеро“ и „преходни води“, за които
е разработена класификационната система, е
представен в таблица 1 към приложението.
нп – неприложима метрика“
се добавя текстът:
„Метод: Унгарски индекс за езерен фитопланктон (HLPI)
Метрики:
Метрика за биомаса – Хлорофил-а (µg/-l);
Метрика за таксономичен състав и обилие – Q индекс по Padisák et al. (2006);
Метрика за водораслови цъфтежи – абсолютно обилие на цианобактериите. Прилага
се, когато биомасата на цианобактериите
>10 mg/l –1.
Референции на метода:
Borics G, Wolfram G, Chiriac G, Belkinova
D, Donabaum K, Poikane S, Intercalibration
of the national classifications of ecological
status for Eastern Continental lakes: Biological
Quality Element: Phytoplankton, EUR 29338
EN, Publications Office of the European Union,
Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-79-92972-4,
doi:10.2760/651989, JRC112693.
Padisák J, Borics G, Grigorszky I, SoróczkiPintér É, Use of phytoplankton assemblages for
monitoring ecological status of lakes within the
Water Framework Directive: the assemblage index,
2006, Hydrobiologia 553: 1-14.
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Таблица ФП5. Езерен тип L5 (Крайречни
езера в ЕР 12 – ез. Сребърна*) – гранични
стойности на HLPI и EQR HLPI за оценка на
екологично състояние:
Състояние

HLPI граници

EQR граници

Отлично

0,81 – 1,0

0,81 – 1,0

Добро

0,61 – 0,8

0,61 – 0,8

Умерено

0,41 – 0,6

0,41 – 0,6

Лошо

0,21 – 0,4

0,21 – 0,4

Много лошо

0,0 – 0,2

0,0 – 0,2

“
б) в т. 2 „Биологичен елемент: Макрофити“:
аа) в таблицата след текста „Категория:
„Река“, в част „Референция на метода“ се
добавя т. 4:
„4. Pall K., G. Gecheva, E. Todorov. 2016.
Report on fitting a classification method to the
results of the completed intercalibration of the Med
GIG (R-M1 and R-M2), Sofia-Vienna, DICONUBA, 33.“;
бб) наименованието „Таблица МФ5: Система за екологична оценка на речни типове
с пресъхващ характер R9 (Добруджански
пониращи реки), R14 (Реки със субсредиземноморско влияние в ЕР 7) и R15 (Изворен
тип) по макрофити*“ се изменя така:
„Таблица МФ5: Система за екологична
оценка на речни типове с пресъхващ характер R9 (Добруджански пониращи реки) и R15
(Изворен тип) по макрофити“;
вв) след таблица МФ5 се добавя нова таблица МФ6:
„Таблица МФ6: Система за екологична
оценка на речни типове R14a и R14b (Реки
със субсредиземноморско влияние в ЕР 7 без
тип R14 c временни реки) по макрофити*
Състояние
РДВ
Отлично
Добро
Умерено
Лошо
Много
лошо

Екологичен потенциал

EQR

Стойност
РИ

1,00 – 0,74
100 – 48
Добър и
0,73 – 0,49
47 до -2
по-висок
Умерен 0,48 – 0,20
-3 до -60
Лош
0,19 – 0,00 -61 до -100
Много
Липсват МФ
лош

“
гг) съществуващите таблици МФ6 и МФ7
се преномерират съответно на МФ7 и МФ8;
дд) след „Таблица МФ8: Система за екологична оценка на черноморски речни типове R16
по макрофити*“ и преди текста „Категория:
„Езеро“ се добавя текстът:
„Метод: Австрийски индекс за макрофити
за българската част на река Дунав
Референция на метода:
Гечева Г., И. Димитрова-Дюлгерова, С.
Чешмеджиев. 2013. Макрофити. В: Биологичен анализ и екологична оценка на типовете
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повърхностни води в България. Белкинова
Д. & Гечева Г. (Ред.). УИ „П. Хилендарски“,
Пловдив. 127 – 146.
Финален доклад по проект: Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете
повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи
европейски типове в Географските групи за
интеркалибрация.
Таблица МФ9: Система за екологична оценка на речен тип R6 (Дунав) по макрофити*
Състояние РДВ

Екологичен потенциал

Отлично
Добро
Умерено
Лошо
Много
лошо

Добър и
по-висок
Умерен
Лош
Много
лош

EQR

Стойност
АИМ

1,00 – 0,67

100 – 34

0,66 – 0,30

33 до -40

0,29 – 0,11
0,10 – 0,00

-41 до -78
-79 до -100
Липсват
МФ

-

“
ее) в таблицата след текста „Категория:
„Езеро“, в част „Референция на метода“ текстът „Schaumburg, J., Schranz, C., Stelzer, D.,
Hofmann, G. 2007. Action Instructions for the
ecological Evaluation of Lakes for Implementation
of the EU Water Framework Directive: Makrophytes
and Phytobenthos. Bavarian Environment Agency.
69 pp.“ се заменя с текста:
„2. Schaumburg, J., Schranz, C., Stelzer,
D., Hofmann, G. 20 07. Action Instructions
for the ecological Evaluation of L akes for
Implementation of the EU Water Framework
Di rective: Ma k rophy tes and Phy tobenthos.
Bavarian Environment Agency. 69 pp.
3. Pall K., G. Gecheva, A. Soare-Minea,
B. A. Lukács. 2016. Eastern Continental GIG,
Intercalibration of national macrophyte-based
classification methods for status assessment in
lakes, 76.“;
жж) съществуващите таблици МФ8, МФ9,
МФ10, МФ11, МФ12, МФ13, МФ14 и МФ15
се преномерират съответно на МФ10, МФ11,
МФ12, МФ14, МФ15, МФ16, МФ17 и МФ18;
зз) създава се нова таблица МФ13:
„Таблица МФ13: Система за екологична
оценка на езерни типове L5 (ез. Сребърна)
по макрофити*
ЕкологиСъстояСтойност
чен потенEQR
ние РДВ
РИ
циал
Отлично
1,00 – 0,830
100 – 66
Добър и
Добро
0,825 – 0,580 65 до 16
по-висок
Умерено
Умерен
0,575 – 0,210 15 до -58
Лошо
Лош
0,205 – 0,00 -59 до -100
Много
Много
Липсват
лошо
лош
МФ

“
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ии) наименованието на таблица МФ14 се
изменя така:
„Таблица МФ14: Система за екологична
оценка на езерни типове L5а по макрофити*“;
в) в т. 3 „Биологичен елемент: Фитобентос“:
аа) в таблицата след текста „Категория:
„Река“, в част „Референция на метода“, в края
на текста на нов ред се добавя текстът:
„Финален доклад за интеркалибрация на
метода за речни типове R14a и R14b, приет
от РГ Екостат:
https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926dbed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/f3043f83b242-4257-a585-eea6ad96479f/details“;
бб) наименованието на таблица ФБ1 и
прилежащата таблица се изменят така:
„Таблица ФБ1: Система за екологична
оценка на речeн тип R1 по фитобентос посредством диатомеен индекс IPS*
Екологично
състояние

IPS

EQR

Отлично

IPS>=18

EQR>=0,90

Добро

14<=IPS<18

0,69<=EQR<0,9

Умерено

10<=IPS<14

0,48<=EQR<0,69

Лошо

6<=IPS<10

0,27<=EQR<0,48

Много лошо

IPS<6

EQR<0,27

“
вв) наименованието на таблица ФБ2 и
прилежащата таблица се изменят така:
„Таблица ФБ2: Система за екологична
оценка на речни типове R2, R3, R4 и R5 по
фитобентос посредством диатомеен индекс IPS*
Екологично
IPS
EQR
състояние
Отлично
IPS>=17,5
EQR>=0,87
Добро
13,5<=IPS<17,5 0,66<=EQR<0,87
Умерено
9,5<=IPS<13,5 0,45<=EQR<0,66
Лошо
5,5<=IPS<9,5 0,24<=EQR<0,45
Много лошо
IPS<5,5
EQR<0,24

“
гг) след таблицата ФБ2 и преди текста
„При обилно развитие на нишковидни зелени
водорасли Cladophora …“ се създават таблици
ФБ3 – ФБ7:
„Таблица ФБ3: Система за екологична
оценка на речeн тип R6 (Дунав) по фитобентос
посредством диатомеен индекс IPS*
Екологично
състояние
Отлично
Добро

IPS

EQR

IPS>=15,2

EQR>=0,76

11,6<=IPS<15,2 0,58<=EQR<0,76

Умерено

8,1<=IPS<11,6

0,41<=EQR<0,58

Лошо

4,5<=IPS<8,2

0,23<=EQR<0,41

Много
лошо

IPS<4,1

EQR<0,23
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Таблица ФБ4: Система за еколог и чна
оценка на речни типове R7, R8, R10, R12 и
R13 по фитобентос посредством диатомеен
индекс IPS*
Екологично
състояние

IPS

EQR

Отлично

IPS>=17

EQR>=0,85

Добро

13<=IPS<17

0,64<=EQR<0,85

Умерено

9<=IPS<13

0,43<=EQR<0,64

Лошо

5<=IPS<9

0,22<=EQR<0,43

Много
лошо

IPS<5

EQR<0,22

Таблица ФБ5: Система за екологична оценка
на речни типове R9, R11 и R14c по фитобентос
посредством диатомеен индекс IPS*
Екологично
състояние

IPS

EQR

Отлично

IPS>=14,5

EQR>=0,72

Добро

10,5<=IPS<14,5

0,5<=EQR<0,72

Умерено

7,5<=IPS<10,5

0,35<=EQR<0,5

Лошо

4,5<=IPS<7,5

0,19<=EQR<0,35

Много
лошо

IPS<4,5

EQR<0,19

Таблица ФБ6: Система за екологична оценка
на речни типове R14a и R14b по фитобентос
посредством диатомеен индекс IPS*
Екологично
състояние

IPS

EQR

Отлично

IPS>=16,4

EQR>=0,82

Добро

ВЕСТНИК

„БДС EN 16150:2012 „Качество на водата.
Ръководство за вземане на пропорционални
проби от мултихабитата на прикрепени макробезгръбначни животни от плитки реки“;
ббб) в текста „БДС EN ISO 5667-3:2006“
числото „2006“ се заменя с „2018“;
ввв) след текста „модифициран от Clabby
& Bowman, 1979; Clabby, 1982) (ИАОС, 2006)“
на нов ред се добавя текстът:
„Финални доклади за интеркалибрация на
метода, приети от РГ Екостат към ЕК
https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926dbed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/02fec4bd3137-4585-8f5f-876a21ed880d/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926dbed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/06f0a8437e57-40da-b9db-d0baf81cd866/details“;
бб) създава се нова таблица МЗБ3:
„
Състояние
Отлично
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

8,2<=IPS<12,3

0,41<=EQR<0,62

Лошо

4,1<=IPS<8,2

0,21<=EQR<0,41

Много
лошо

IPS<4,1

EQR<0,21

Таблица ФБ7: Сист ема за еколог и чна
оценка на речни типове R15 по фитобентос
посредством диатомеен индекс IPS*
Екологично
състояние

IPS

EQR

Отлично

IPS>16

EQR>0,79

Добро

12<=IPS<16

0,58<=EQR<0,79

Умерено

8<=IPS<12

0,37<=EQR<0,58

Лошо

5<=IPS<8

0,22<=EQR<0,37

Много лошо

IPS<5

EQR<0,22

“
г) в т. 4 „Биологичен елемент: Дънна макробезгръбначна фауна“:
аа) в таблицата след текста „Категория:
„Река“:
ааа) след текста „Референция на метода:“
на нов ред се добавя текстът:

EQR
0,83 – 0,94
0,73
0,52 – 0,63
0,42
0,21 – 0,31

БИ
4 – 4,5
3,5
2,5 – 3
2
1 – 1,5

“
вв) съществуващата таблица МЗБ3 „Система
за екологична оценка на типове R7/R8, R10,
R12, R13 по макрозообентос*“ се преномерира
на Таблица МЗБ4, като наименованието на
таблицата се изменя така:
„Таблица МЗБ4: Система за екологична
оценка на типове R10, R12, R13 по макрозообентос*

12,3<=IPS<16,4 0,62<=EQR<0,82

Умерено
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Нормална
скала за БИ
1 – 5
R10 скала:
1 – 4
R12, R13
скала:
1 – 4,5

Състояние

EQR

БИ

Отлично

0,8 – 1,0

4 – 5

Добро

0,7

3,5

Умерено

0,5 – 0,6

2,5 – 3

Лошо

0,4

2

Много
лошо

0,3 – 0,2

1 – 1,5

“
гг) след таблицата МЗБ4 се създава таблица МЗБ5:
„Таблица МЗБ5: Система за екологична
оценка на тип R14b (субсредиземноморски)
по макрозообентос*
Състояние
Отлично
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

EQR
0,85 – 0,96
0,75
0,53 – 0,64
0,43
0,21 – 0,32

БИ
4 – 5
3,5
2,5 – 3
2
1 – 1,5

“
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дд) Таблица МЗБ3 „Система за екологична
оценка на типове R9, R11, R14, R15 (пресъхващи
и изворни) по макрозообентос*“ се преномерира на Таблица МЗБ6, като наименованието
на таблицата се изменя така:
„Таблица МЗБ6: Система за екологична
оценка на типове R9, R11, R14a, R14c, R15
(пресъхващи и изворни) по макрозообентос*“;
ее) след „Таблица МЗБ6: Система за екологична оценка на типове R9, R11, R14a, R14c,
R15 (пресъхващи и изворни) по макрозообентос*“ се добавя текстът:
„Метод:
Модифициран Експресен Метод за Биологичен Мониторинг (Modified Rapid Biological
Assessment, mRBA).
Референции:
БДС EN 16150:2012 – Качество на водата.
Ръководство за вземане на пропорционални
проби от мултихабитата на прикрепени макробезгръбначни животни от плитки реки;
БДС EN ISO 10870:2012 – Качество на водата. Указания за избор на методи и способи
за вземане на проби за прикрепени макробезгръбначни в пресни води (ISO 10870).
Финален доклад по проект: Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните
елементи за качество (БЕК) за типовете
повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи
европейски типове в Географските групи за
интеркалибрация.“;
жж) създават се таблици МЗБ7 и МЗБ8:
„Таблица МЗБ7: Система за екологична
оценка на тип R6 (Дунав) по макрозообентос*
Състояние

mRBA %

EQR

Отлично

80 ÷ 100

0,80 ÷ 1,0

Добро

60 ÷ 75

0,60 ÷ 0,75

Умерено

40 ÷ 55

0,40 ÷ 0,55

Лошо

25 ÷ 35

0,25 ÷ 0,35

Много лошо
0 ÷ 0,20
0,00 ÷ 0,20
*нормиране на метриката „общ брой таксони“ за основните речни типове в България
с подкрепящо значение.
Категория: „Езеро“
Метод:
Унгарски многометричен макрозообентосен индекс за езера“ (HMMI_lakes)
Метрики:
Общ брой на установените семейства;
Биологично разнообразие по ShannonWiever;
BMWP.
Референции:
БДС EN 16150:2012 – Качество на водата.
Ръководство за вземане на пропорционални
проби от мултихабитата на прикрепени макробезгръбначни животни от плитки реки;
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БДС EN ISO 10870:2012 – Качество на водата. Указания за избор на методи и способи
за вземане на проби за прикрепени макробезгръбначни в пресни води (ISO 10870);
Финален доклад по проект: Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете
повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи
европейски типове в Географските групи за
интеркалибрация.
Таблица МЗБ8: Система за екологична
оценка на тип L5 (ез. Сребърна) по макрозообентос*
Граници на класовете за
HMMI_lakes = EQR
екологично състояние
Отлично/Добро

0,85

Добро/Умерено

0,65

Умерено/Лошо

0,40

Лошо/Много лошо

0,20

“
д) в т. 5 „Биологичен елемент: Рибна фауна“:
аа) след текста „Категория: „Река“ на нов
ред се добавя текстът:
„Метод:
Типово-специфичен Български базиран на
Риби Индекс (ТсБРИ)
Метрики:
Максимален
(референтен) брой
точки
1. Състояние на индикаторния
вид/на хищните видове

10

2. Състояние на мигриращите
видове/на балканската пъстърва

20

3. Относителен брой и състояние
на чувствителните видове

20

4. Толерантност на доминиращите
видове

20

5. Обща численост и биомаса

0

6. Брой инвазивни (неместни)
видове

15

7. Видово разнообразие

15

Общо точки

100

Типово-специфичен Българск и
базиран на Риби Индекс (ТсБРИ)

1,00

Референции на метода:
1. Белкинова Д., Гечева Г., Чешмеджиев
С., Димитрова-Дюлгерова И., Младенов Р.,
Маринов М., Тенева И., Стоянов П., Иванов
П., Михов С., Пехливанов Л., Варадинова
Е., Карагьозова Ц., Василев М., Апостолу
А., Велков Б., Павлова М., 2013. Биологичен
анализ и екологичната оценка на типовете повърхностни води в България. Университетско
издателство „Паисий Хилендарски“, 235 стр.
ISBN 978-954-423-824-7.
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2. Финален доклад по проект: „Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за
типовете повърхностни води на територията
на България, съответстващи на определени
общи европейски типове в Географските групи
за интеркалибрация“.
3. БДС EN 14011:2004 – Качество на водата.
Взимане на проби от риба с електричество.
4. Решение (ЕС) 2018/229 на Комисията
от 12 февруари 2018 година за установяване,
съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на определените
в резултат от процедурата по интеркалибрация
класификационни стойности на мониторинговите системи на държавите членки и за
отмяна на Решение 2013/480/ЕС на Комисията, стр. 28 и 76.
ТсБРИ – Типово-специфичен Български
базиран на Риби Индекс, интеркалибриран
за речни типове R2, R4, R7, R8 (Екорегион
12), R14a и R14b* (Екорегион 7), Таблица Р1:
Таблица Р1
Екологично
състояние

Стойност
ТсБРИ

Отлично

EQR

≥86

≥0,86

Добро

65 – 85

0,65 – 0,85

Умерено

43 – 64

0,43 – 0,64

Лошо

22 – 42

0,22 – 0,42

≤21

≤0,21

Много лошо

Метод:
Български базиран на Риби Индекс за река
Дунав (БРИД).
Метрики:
Максимален
(референтен)
брой точки
1. Състояние на индикаторните
видове

10

2. Състояние на хищните видове

10

3. Състояние на мигриращите
видове

10

4. Относителен брой и състояние
на чувствителните видове

20

5. Толерантност на доминиращите
видове

20

6. Обща численост

0

7. Брой инвазивни (неместни)
видове

15

8. Видово разнообразие

15

Общо точки

100

Български базиран на Риби
Индекс за Река Дунав (БРИД)

1,00

Референции на метода:
1. Белкинова Д., Гечева Г., Чешмеджиев
С., Димитрова-Дюлгерова И., Младенов Р.,
Маринов М., Тенева И., Стоянов П., Иванов
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П., Михов С., Пехливанов Л., Варадинова
Е., Карагьозова Ц., Василев М., Апостолу
А., Велков Б., Павлова М., 2013. Биологичен
анализ и екологичната оценка на типовете повърхностни води в България. Университетско
издателство „Паисий Хилендарски“, 235 стр.
ISBN 978-954-423-824-7.
2. Финален доклад по проект: „Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за
типовете повърхностни води на територията
на България, съответстващи на определени
общи европейски типове в Географските групи
за интеркалибрация“.
3. БДС EN 14011:2004 – Качество на водата.
Взимане на проби от риба с електричество.
БРИД – Български базиран на Риби Индекс
за река Дунав, интеркалибриран за речен тип
R6* (Екорегион 12), Таблица Р2:
Таблица Р2
Екологична
скала
Отлично
Добро

Стойност
БРИД

EQR

≥85

≥0,85

60 – 84

0,60 – 0,84

Умерено

40 – 59

0,40 – 0,59

Лошо

20 – 39

0,20 – 0,39

≤19

≤0,19

Много лошо

“
бб) текстът „БРИ – Базиран на Риби Индекс за определяне екологичното състояние
на рибна фауна в България за равнинни и
полупланински типове реки (с изключение
на типове R6, R9 и R14 – R16)* (Таблица Р1)“
се изменя така:
„БРИ – Базиран на Риби Индекс за определяне екологичното състояние на рибна фауна в
България за равнинни и полупланински речни
типове R5, R10, R11, R12, R13* (Таблица Р3)“;
вв) съществуващата таблица Р1 се преномерира на таблица Р3;
гг) след таблица Р3 текстът „БРИП – Базиран
на Риби Индекс за определяне екологичното
състояние на рибна фауна в Пъстървовите
реки за планински типове реки (с изключение на алпийски тип R1)* (Таблица Р2)“ се
изменя така:
„БРИП – Базиран на Риби Индекс за определяне екологичното състояние на рибна
фауна в Пъстървовите реки за планински тип
реки R3* в Екорегион 7 (Таблица Р4)“;
дд) съществуващата таблица Р2 се преномерира на таблица Р4;
ее) след Таблица Р4 текстът „ИПР – Индекс
за Пъстървови Реки за определяне на екологично състояние на рибна фауна в планински типове реки от тип R2* в Екорегион 12
(Таблица Р3) и R3* в Екорегион 7 (Таблица
Р4) и списък с метрики екологична класи-
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фикация на реките по биологичен елемент
„Риби“ в пъстървовите реки (Таблица Р5)“
се изменя така:
„ИПР – Индекс за Пъстървови Реки за
определяне на екологично състояние на рибна
фауна за планински тип реки R3* в Екорегион
7 (Таблица Р5).“;
жж) съществуващата таблица Р3 „Eкологично състояние/потенциал на реките от тип
R2* в Екорегион 12“ се заличава.
зз) съществуващата таблица Р4 се преномерира на таблица Р5;
ии) съществуващата таблица Р5 „Метрики
за екологична класификация на реките по
биологичен елемент „Риби“ в пъстървовите
реки (речни типове R2* и R3*)“ се преномерира на таблица Р6, като наименованието є
се изменя така:
„Таблица Р6. Метрики за екологична класификация на реките по биологичен елемент
„Риби“ в пъстървовите реки (речен тип R3*)“;
йй) след таблица Р6, след текста „*Списък
с типовете водни тела от категории „река“,
„езеро“ и „преходни води“, за които е разработена класификационната система, е представен
в таблица 1 към приложението.
** Нулевите стойности означават пълно
отсъствие на съответния типово-специфичен
вид.“ на нов ред се добавя текстът:
„Категория: „Езеро“
Метод:
Български метод за екологична класификация и мониторинг на езера от тип L5 (ез. Сребърна), базиран на рибна фауна (БРИЕ – L5)
Метрики:
Таблица Р7: Индикатори за оценка и тяхната реакция спрямо антропогенен натиск
Метрика

Реакция на Максимален
антропоге- (референтен)
нен натиск
брой точки

Общ брой на нативни видове



10

Брой и доминантност на хищни видове



15

Относителна биомаса и честота на
срещане на хищни
видове



20

„Приходящи“ (Дунавски) видове



10

Чувствителни видове



20

Относителна численост на инвазивни/чужди видове



10

Обща численост/
ЕРУ



0

Обща биомаса/ЕРУ



0

ВЕСТНИК
Метрика
Средна индивидуална биомаса
Доминантност:
Чувствителни видове
Толерантни видове
Здравен стат ус
(брой индивиди с
признаци на забол я ва н и я/ма лфор мации/опаразитяване и хибриди)
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Реакция на Максимален
антропоге- (референтен)
нен натиск
брой точки


5



10





0

Общ (референтен) брой

100

EQR

1,00

1. Белкинова Д., Гечева Г., Чешмеджиев
С., Димитрова-Дюлгерова И., Младенов Р.,
Маринов М., Тенева И., Стоянов П., Иванов
П., Михов С., Пехливанов Л., Варадинова
Е., Карагьозова Ц., Василев М., Апостолу
А., Велков Б., Павлова М. (2013) Биологичен
анализ и екологичната оценка на типовете
повърхностни води в България. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 235
pp. ISBN 978-954-423-824-7.
2. БДС EN 14962:2006 – Качество на водата.
Указания за обхвата и подбора на методите
за изследване на риба.
3. БДС EN 14757:2015 – Качество на водата.
Изследване на риба с многобримкови мрежи.
4. Финален доклад за интеркалибрация на
БГ метод за оценка на рибна фауна в езера,
приет от РГ Екостат: An assessment Methodology
for the ecological status/potential and monitoring
of lakes (type L5) through BQE fish (Bulgarian
fish based method for ecological classification and
monitoring of lakes of type L5)
https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926dbed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/7775e6f928a8-4f2f-ace4-201ac0be37c4/details.
5. Решение (ЕС) 2018/229 на Комисията от
12 февруари 2018 г. за установяване, съгласно
Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на определените в резултат
от процедурата по интеркалибрация класификационни стойности на мониторинговите
системи на държавите членки и за отмяна на
Решение 2013/480/ЕС на Комисията, стр. 80.
6. Pehlivanov L., A. Apostolou, G. Wolfram
(2017) Development of Bulgarian Fish Based Index
for Ecological Classification and Monitoring of
Natural Riparian Lakes (Type L5/L-EC-1). – Acta
zool. bulg., Suppl. 8: 153 – 162
7. Pehlivanov, L., M. Pavlova, M. Vassilev, A.
Apostolou, B. Velkov (2012) Ecological Quality
Assessment of Salmonid Rivers in Bulgaria using
Ichthyologic Parameters. – Acta zool. Bulg., Suppl.
4: 197 – 203.
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Таблица Р8. Екологично състояние на
езера от тип L5* в Екорегион 12, базиран на
рибна фауна
Екологична
скала
Отлично
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

Общ
брой
точки
≥76
52 – 75
28 – 51
4 – 27
≤4

EQR
≥0,76
0,52 – 0,75
0,28 – 0,51
0,04 – 0,27
≤0,04

EQRn
нормализиран
≥0,80
0,60 – 0,79
0,40 – 0,59
0,20 – 0,39
≤20

“
2. В раздел I „К ЛАСИФИК АЦИОННА
СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ТИПОВЕ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ ОТ К АТЕГОРИИ „РЕК А“,
„ЕЗЕРО“, „ПРЕХОДНИ ВОДИ“, в буква Б.
„Физикохимични елементи за качество“, след
таблицата преди текста „Категория: „Езеро“**“
се добавя текстът:
„Речен тип R6 (Среден и Долен Дунав*)
Показатели/състояние
Отлично
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

P – Общ фосфор, mg/l
<0,054
0,054 – 0,090
0,091 – 0,150
0,151 – 0,250
>0,250

“
3. В раздел II „КЛАСИФИК АЦИОННА
СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ТИПОВЕ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ ОТ К АТЕГОРИЯ „КРАЙБРЕ Ж НИ МОРСК И ВОДИ“, в бу к ва А.
„Биологични елементи за качество“ се правят
следните изменения и допълнения:

ВЕСТНИК
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а) след текста „Биологични елементи за
качество Фитопланктон“ се заличава текстът:
„
Биологичен елемент за качество:
Фитопланктон
Метод:
Пробонабиране, консервиране и предварителна
обработка на проби за фитопланктон
Метрики за оценка на състоянието:
1. Численост на видове динофити (C – стратези) като процент от общата численост на
динофлагелатите, (DE), %.
2. Сума от концентрацията (cell/l) на видовете
на три таксономични групи (микрофлагелати,
еугленови, синьо-зелени) като процент от общата численост на фитопланктона, (МЕС), %.
3. Обща численост на фитопланктона, бр. cell/l.
4. Индекс на разнообразие на Менхиник
(Biodiversity Index Menhinick (1964).
5. Индекс на изравненост на Шелдън (Evenness
Index Sheldon (1969).
6. Обща биомаса на фитопланктона, mg/l.
7. Хлорофил-a, µg/l.
8. Прозрачност по Секки, м +TRIX.
9. Комбиниран индекс за фитопланктона – IBI.
Референция на метода:
1. Moncheva S., B. Par, 2005 (updated-2010).
Manual for Phytoplankton Sampling and Analysis
in the Black Sea, 67 pp. http://documents.blackseacommission.org/Downloads/Phytoplankton_%20
Mannual-Final-1.pdf
2. Moncheva S., 2010. Guidelines for QC/QA of
Biological Data-Phytoplankton. 18 pp.
ht tp://docu ments.blacksea- com m ission.org /
Downloads/Guidlines-Phytoplankton-QC-QA.pdf
3. Moncheva S., L. Boicenko, 2011 „W FD
Intercalibration Phase 2: Milestone 4b report“

Таблица ФП1: Система за екологична оценка на крайбрежни морски типове по БЕК Фитопланктон, MEC %. Метриката се прилага само за летния сезон
Метрика
Отлично Добро
Microf lagellates, Euglenophyceae, Cyanophyceae
2
25
(МЕС) – % от общата численост на ФП
EQR
1
0,75

Умерено

Лошо

Много лошо

50

75

>75

0,50

0,25

Таблица ФП2: Система за екологична оценка на крайбрежни морски типове по БЕК Фитопланктон, DE %. Метриката се прилага само за летния сезон
Метрика
Отлично
Heterocapsa rotundata, Heterocapsa triquetra, Scrippsiella
trochoidea, Prorocentrum minimum, Prorocentrum
micans and Gymnodinium/Gyrodinium (C – страте2
зи – % от общата численост на динофалгелатите)
EQR
1

Добро

Умерено

Лошо Много лошо

25

50

75

0,75

0,50

0,25

>75

Таблица ФП3: Система за екологична оценка на крайбрежни морски типове по БЕК Фитопланктон, численост. Системата се прилага само за летния сезон
Лято
Метрика
Обща численост
(х103 cell/l)
EQR

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

500

800

1500

3000

>3000

1

0,8

0,53

0,23
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Таблица ФП4: Система за екологична оценка на крайбрежни морски типове по БЕК Фитопланктон, численост. Системата се прилага за всички сезони
Метрика

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

Index Menhinick (1964)

(0,19) 0,15

0,09

0,05

0,03

>0,03

1

0,8

0,53

0,23

EQR

Таблица ФП5: Система за екологична оценка на крайбрежните морски типове по БЕК Фитопланктон, численост. Системата се прилага за всички сезони
Метрика

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

Index Sheldon (1969)

(0,96) 0,77

0,49

0,32

0,20

>0,20

1

0,8

0,53

0,23

EQR

Таблица ФП6: Система за екологична оценка на крайбрежни морски типове по БЕК Фитопланктон, биомаса на фитопланктона
PhB (mg/m 3)
Зима
Тип

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

CW602330
CW602310

1200

2000

3500

6000

<6000

CW602210
CW602220
CW602230
CW602321

1100

1700

3000

5000

<5000

EQR

1

0,8

0,53

0,23

Тип

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

CW602330
CW602310

2500

3500

5600

9000

<9000

CW602210
CW602220
CW602230
CW602321

2200

3000

4700

7500

<7500

1,0

0,8

0,53

0,23

Тип

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

CW602330
CW602310

700

950

2200

5000

<5000

CW602210
CW602220
CW602230
CW602321

700

950

2000

4000

<4000

EQR

1

0,8

0,53

0,23

Пролет

EQR
Лято

Есен
Тип

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

CW602330
CW602310

1000

1700

3400

6500

<6500

CW602210
CW602220
CW602230
CW602321

1000

1600

2900

5000

<5000

EQR

1

0,8

0,53

0,23
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Таблица ФП7: Система за екологична оценка на крайбрежните морски типове по БЕК Фитопланктон, хлорофил-а
Хлорофил-a [µg/l]
Зима
Отлично

Тип
CW602330
CW602310
CW602210
CW602220
CW602230
CW602321
EQR

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

1,6

2,3

4

7

<7

1,3

1,9

3,4

6,2

<6,2

0,8

0,53

0,23

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

2,3

3,3

5,5

9,6

<9,6

1,7

2,5

4,3

8,5

<8,5

1

0,8

0,53

0,23

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

0,9

1,5

3,1

7

<7,0

0,7

1,2

2,5

5,5

<5,5

0,8

0,53

0,23

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

1,5

2,5

4,5

9

<9,0

1,3

2,1

3,6

8

<8,0

1

0,8

0,53

0,23

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

TRIX

4,5

5,4

6,5

7,6

<7,6

Прозрачност по
Секи (m)

4,5

3,7

2,6

1,5

>1,5

1

0,8

0,53

0,23

1
Пролет
Отлично

Тип
CW602330
CW602310
CW602210
CW602220
CW602230
CW602321
EQR

Лято
Отлично

Тип
CW602330
CW602310
CW602210
CW602220
CW602230
CW602321
EQR

1
Есен
Отлично

Тип
CW602330
CW602310
CW602210
CW602220
CW602230
CW602321
EQR

Таблица ФП8: Всички сезони
Метрика

EQR

Таблица ФП9: Система за екологична оценка на крайбрежните морски типове по БЕК Фитопланктон, Комбиниран индекс за фитопланктона – IBI. Системата се прилага за всички сезони
Метод: Комбиниран индекс за фитопланктона – IBI

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

EQR

1

0,8

0,63

0,23

Много Лошо

“
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б) след текста „Биологични елементи за
качество Фитопланктон“ на мястото на заличения текст на нов ред се добавя текстът:
„Биологичен елемент за качество:
Фитопланктон
Пробонабиране, консервиране и предварителна обработка на проби за фитопланктон
Метод за оценка на състоянието:
1. Численост на видове динофити (C – стратези) като процент от общата численост на
динофлагелатите, (DE %) – Числеността на
видовете Heterocapsa rotundata, Heterocapsa
triquetra, Scrippsiella trochoidea, Prorocentrum
minimum и Gymnodinium/Gyrodinium (C – стратези – % от общата численост на динофалгелатите).
2. Су ма от концент раци ята (cell/l) на
видовете на три таксономични групи (микрофлагелати, еугленови, синьо-зелени) като
процент от общата численост на фитопланктона, (МЕС %).
3. Обща численост на фитопланктона, брой
клетки на литър (cell/l).
4. Индекс на разнообразие на Менхиник
(Biodiversity Index Menhinick (1964).
5. Ин декс на изравненост на Шел д ън
(Evenness Index Sheldon (1969).
6. Обща биомаса на фитопланктона, (mg/
m 3).
7. Хлорофил-a, (µg/l).
8. Прозрачност по Секки, м +TRIX.
9. Комбиниран индекс за фитопланктона
(IBI).
Референции на метода:
1. Решение (ЕС) 2018/229 на Комисията
от 12 февруари 2018 година за установяване,
съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европей-

ВЕСТНИК
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ския парламент и на Съвета, на определените
в резултат от процедурата по интеркалибрация
класификационни стойности на мониторинговите системи на държавите членки и за
отмяна на Решение 2013/480/ЕС на Комисията.
2. Мончева, С., Дончева В., 2017. Прилагане
на софтуерен продукт BEAST за интегрирана
оценка на степента на еутрофикацията. Тодорова В. и Милкова Т. (Редактори). Финален
доклад по проект „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване
на програмите за мониторинг, разработени
съгласно РДМС (ISMEIMP)“, ИО – БАН, и
БДЧР – Варна, 2017, 228 – 247. ISBN:978-6197244-02-1.
3. Moncheva S., L. Boicenko. 2011. Compliance
of national assessment methods with the WFD
requirements (Romania and Bulgaria) W FD
Intercalibration Phase 2: Milestone 4b reportBlack Sea GIG.
4 . Mo n c h e v a S . , V. D o n c h e v a , 2 0 0 0 .
Eutrophication Index (TRIX) – an operational
tool for Black Sea coastal water ecological
quality assessment and monitoring. Collected
papers SCSEIO – Int. Symposium „The Black
Sea Ecological problems“, Odessa/SCEIO, 2000,
178 – 185.
5. Spatharis S., G. Tsirtsis, 2010. Ecological
quality scales based on phytoplankton for the
implementation of Water Framework Directive in
the Eastern Mediterranean. Ecological Indicators,
10(4):840 – 847.
6. Moncheva S., B. Par, 2005 (updated-2015).
Manual for Phytoplankton Sampling and Analysis
in the Black Sea, 67 pp.
7. Moncheva S., 2010. Guidelines for QC/QA
of Biological Data-Phytoplankton. 18 pp.

Таблица ФП1: Система за екологична оценка на крайбрежни морски типове по БЕК Фитопланктон, MEC %. Метриката се прилага само за летния сезон
Численост
(1х10 3 cells/l)

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

MEC%

<20

20 – 37

37 – 57

57 – 77

>77

EQR

1 – 0,80

0,80 – 0,63

0,63 – 0,43

0,43 – 0,23

0,23 – 0,0

Таблица ФП2: Система за екологична оценка на крайбрежни морски типове по БЕК Фитопланктон, DE %. Метриката се прилага само за пролетния сезон
Численост
(1х10 3 cells/l)

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

DE%

<20

20 – 37

37 – 57

57 – 77

>77

EQR

1 – 0,80

0,80 – 0,63

0,63 – 0,43

0,43 – 0,23

0,23 – 0,0

Таблица ФП3: Система за екологична оценка на крайбрежни морски типове по БЕК Фитопланктон, численост (cells/l). Системата се прилага само за летния сезон
Численост
(1х10 3 cells/l)

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

лято

760

760 – 1250

1250 – 2150

2150 – 3700

>3700

EQR

1 – 0,80

0,80 – 0,63

0,63 – 0,43

0,43 – 0,23

0,23 – 0,0
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Таблица ФП4: Система за екологична оценка на крайбрежни морски типове по БЕК Фитопланктон, индекс на разнообразие на Менхиник (по численост). Системата се прилага за
всички сезони
Метрика

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

Индекс на разнообразие на Менхиник

0,18 – 0,15

0,15 – 0,12

0,12 – 0,08

0,08 – 0,04

0,04 – 0,01

1 – 0,8

0,8 – 0,63

0,63 – 0,43

0,43 – 0,23

<0,23

EQR

Таблица ФП5: Система за екологична оценка на крайбрежните морски типове по БЕК Фитопланктон, индекс на изравненост на Шелдън (по численост). Системата се прилага за всички
сезони
Метрика

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

Ин декс на изравненост на
Шелдън

0,96 – 0,79

0,78 – 0,64

0,63 – 0,46

0,45 – 0,29

0,28 – 0,09

1 – 0,80

0,80 – 0,63

0,63 – 0,43

0,43 – 0,23

0,23 – 0,0

EQR

Таблица ФП6: Система за екологична оценка на крайбрежни морски типове по БЕК Фитопланктон, биомаса на фитопланктона (mg/m 3)
Биомаса (mg/m 3)

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

<550

550 – 900

900 – 1600

1600 – 3000

>3000

пролет

<700

700 – 1210

1210 – 2280

2280 – 4300

>4300

лято

<400

400 – 730

730 – 1450

1450 – 2900

>2900

зима

есен

<700

700 – 1150

1150 – 2100

2100 – 3800

>3800

EQR

1 – 0,80

0,80 – 0,63

0,63 – 0,43

0,43 – 0,23

0,23 – 0,0

Таблица ФП7: Система за екологична оценка на крайбрежните морски типове по БЕК Фитопланктон, хлорофил-а (µg/l)
хл.а (µg/l)

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

зима

<1,6

1,6 – 2,4

2,4 – 3,9

4,0 – 6,4

>6,4

пролет

<2,3

2,3 – 3,3

3,4 – 5,5

5,5 – 8,6

>8,6

лято

<0,9

0,9 – 1,5

1,5 – 2,6

2,6 – 4,6

>4,6

есен

<1,6

1,6 – 2,5

2,5 – 4,5

4,5 – 7,9

>7,9

EQR

1 – 0,80

0,80 – 0,63

0,63 – 0,43

0,43 – 0,23

0,23 – 0,0

Таблица ФП8: Прозрачност по Секки (м) (пролет и лято) и TRIX (за всички сезони)
TRIX
EQR

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

3 – 4,2

4,2 – 5,2

5,2 – 6,4

6,4 – 7,6

7,6 – 9,0

1 – 0,80

0,80 – 0,63

0,63 – 0,43

0,43 – 0,23

0,23 – 0,0

Таблица ФП9: Система за екологична оценка на крайбрежните морски типове по БЕК Фитопланктон, Комбиниран индекс за фитопланктона – IBI. Системата се прилага за всички сезони
Метод: Комбиниран индекс за фитопланктона – IBI
EQR

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

1

0,8

0,63

0,23

“
в) в таблицата преди таблица ФБ1 след текста „3. Dencheva, K. 2011“ на нов ред се създават
т. 4 и 5:
„4. Dencheva, K. 2018. Use of macroalgae to assess ecological status of Bulgarian coastal waters for
the aims of European Water Framework Directive. Proceedings of Fourteenth International Conference
on Marine Sciences and Technologies „Black Sea 2018“, pp. 127 – 135. ISSN 1314-0957.
5. Решение (ЕС) 2018/229 на Комисията от 12 февруари 2018 година за установяване, съгласно
Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на определените в резултат от
процедурата по интеркалибрация класификационни стойности на мониторинговите системи на
държавите членки и за отмяна на Решение 2013/480/ЕС на Комисията.“;
г) таблица ФБ1 „Система за екологична оценка на крайбрежните морски води по БЕК Макроводорасли и висши растения (макрофитобентос), Екологичен индекс“ се изменя така:
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„Таблица ФБ1: Система за екологична оценка на крайбрежните морски води по БЕК Макроводорасли и висши растения (макрофитобентос), Екологичен индекс – биомаса – макроводорасли.
Пропорция на биомасата на по-чувствителните видове, ЕИ (биомаса) стойности и EI-EQR
стойности на макрoводорасловите съобщества на твърд субстрат за различните класове на
екологичното състояние.
Метрика
ЕИ
(биомаса)
/Екологичен
индекс – биомаса/
Д я л на био масата и почувствителните видове
EI – EQR

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

>7,8 – 10

>6 – 7,8

>4 – 6

>2 – 4

0 – 1
>1 – 2

> 0,78 – 1
ЕSGI/ESG

> 0,6 – 0,78
ESGI/ESG

> 0,4 – 0,6
ESGI/ESG

0 – 0,4
ESGI/ESG

0 – 1 ESGIICa/ESG;
0 – 1 ESGII(A+B)/ESG;

> 0,837 – 1

> 0,644 – 0,837 > 0,429 – 0,644

> 0,214 – 0,429

0 – 0,11
> 0,11 – 0,214

“
д) таблица ФБ2 „Система за екологична оценка на крайбрежните морски води по БЕК Макроводорасли и висши растения (макрофитобентос), EEI-c“ се изменя така:
„Таблица ФБ2: Система за екологична оценка на крайбрежните морски води по БЕК Макроводорасли и висши растения (макрофитобентос).
Екологичен индекс – вертикално покритие (ЕИ – в.п.) – макроводорасли, Екологичен коефициент, стойности на макрофитобентосните съобщества за различните класове на екологично
състояние.
Дял на вертикално проективно
покритие на по-чувствителните
видове

ЕИ (в.п.)

Екологично състояние

EI-EQR

> 0,75 – 1 ESGI/ESG

> 7,5 – 10

Отлично

> 0,837 – 1

> 0,58 – 0,75 ESGI/ESG

> 5,8 – 7,5

Добро

> 0,644 – 0,837

> 0,39 – 0,58 ESGI/ESG

> 3,9 – 5,8

Умерено

> 0,429 – 0,644

0 – 0,39 ESGI/ESG

> 1,9 – 3,9

Лошо

> 0,214 – 0,429

0 – 1 ESGII (A+B)/ESG
0 – 1 ESGIICa/ESG

> 1 – 1,9
0 – 1

Много лошо

> 0,11 – 0,214
0 – 0,11

“
е) създава се нова таблица ФБ3:
„Таблица ФБ3: Система за екологична оценка на крайбрежните морски води по БЕК Макроводорасли и висши растения (макрофитобентос).
Пропорция на биомасата на по-чувствителните видове, стойности на Екологичен индекс (ЕИ)
и екологичен коефициент за качество на морски треви (висши растения) на мобилен субстрат
за съответните класове на екологично състояние.
Дял на биомасата на
по-чувствителните видове

EI

Екологичен статус

EI-EQR

>0,8 – 1 ЕSGI/ESG

>8 – 10

Отличен

>0,837 – 1

>06 – 0,8 ESGI/ESG

>6 – 8

Добър

>0,644 – 0,837

>0,4 – 0,6 ESGI/ESG

>4,1 – 6

Умерен

>0,429 – 0,644

0 – 0,4 ЕSGI/ESG/ESG

> 2 – 4,1

Лош

>0,214 – 0,429

0 – 1 ESGII(A+B)/ESG
0 – 1 ESGIICa/ESG

>1 – 2
0 – 1

Много лош

>0,11 – 0,214
0 – 0,11

ж) след таблица ФБ3 се заличава текстът:

„Макробезгръбначна фауна

Биологичен елемент за качество:
Дънна безгръбначна макрофауна (макрозообентос)

“
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Метод:
Пробонабиране, първична обработка, консервиране, съхранение и лабораторна обработка на проби
за Дънна безгръбначна фауна.
Метрики за оценка на състоянието:
1. M-AMBI метод (адаптиран за условията на Черно море)
2. AMBI метод (адаптиран за условията на Черно море)
3. Индекс на биоразнообразие на Шанон – Уивър (Shannon-Wiever diversity index) (адаптиран за условията на Черно море за водни тела с тинест субстрат и за водни тела с пясъчен и смесен субстрат)
Референция на метода:
1. Valentina Todorova, Tsenka Konsulova, 2005 „Мanual Quantitative sampling and sample treatment of marine
soft bottom – macrozoobenthos“
2. Trayanova et al., 2007
3. Todorova V. et al., 2008
4. Borja et al. (2000, 2003)
5. Muxica et al. (2005)
6. Borja et al., 2006
7. Shannon and Weaver, 1963
Таблица МЗБ1: Система за екологична оценка на крайбрежните морски води по БЕК Безгръбначна
макрофауна (макрозообентос), Индекс на биоразнообразие на Шанон – Уивър (Shannon-Wiever diversity
index).
Водни тела с тинест дънен субстрат
Метрика

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

Shannon-Wiever diversity
index

H' >= 3,3

3,3 > H' >=
2,5

2,5 > H' >=
1,8

1,8 > H' >=
1,1

H' < 1,1

>= 0,92

0,69

0,50

0,31

< 0,31

EQR

Водни тела с пясъчен и смесен дънен субстрат
Метрика

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

Shannon-Wiever diversity
index

H' >= 4

4 > H' >= 3,1

3,1 > H' >=
2,2

2,2 > H' >=
1,3

H' < 1,3

EQR

>= 0,89

0,69

0,49

0,29

< 0,29

Таблица МЗБ2: Система за екологична оценка на крайбрежните морски води по БЕК Безгръбначна
макрофауна (макрозообентос), биотичен индекс AMBI.
Метрика
AMBI
EQR

Отлично

Добро

0,0 < AMBI <= 1,2 < AMBI <=
1,2
3,3
>= 0,83

Умерено

Лошо

Много лошо

3,3 < AMBI <=
4,3

4,3 < AMBI <=
5,5

5,5 < AMBI <=
7,0

0,39

0,21

< 0,21

0,53

Таблица МЗБ3: Система за екологична оценка на крайбрежните морски води по БЕК Безгръбначна
макрофауна (макрозообентос), многомерен индекс M-AMBI.
Метрика

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

M-AMBI

M-AMBI >=
0,85

0,85 > M-AMBI
>= 0,55

0,55 > M-AMBI
>= 0,39

0,39 > M-AMBI
>= 0,20

0,20 > M-AMBI

EQR

>= 0,85

0,55

0,39

0,20

< 0,20

з) след таблица ФБ3 на мястото на заличения текст на нов ред се добавя текстът:
„Макробезгръбначна фауна

Биологичен елемент за качество:
Дънна безгръбначна макрофауна (макрозообентос)
Метод за оценка на състоянието:
M-AMBI(n) – многомерен нормализиран морски биотичен индекс на AZTI
Метрики*:
Морски биотичен индекс на AZTI (AMBI)
Индекс на Шенън (H’)
Видово богатство (S)

“
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Референции на метода:
1. Решение (ЕС) 2018/229 на Комисията от 12 февруари 2018 г. за установяване, съгласно Директива
2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на определените в резултат от процедурата по
интеркалибрация класификационни стойности на мониторинговите системи на държавите членки и
за отмяна на Решение 2013/480/ЕС на Комисията.
2. Тодорова В., 2017. Зообентосни индикатори за оценка на състоянието на пясъчните местообитания.
Тодорова В. и Милкова Т. (Редактори). Финален доклад по проект „Проучвания на състоянието на
морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС
(ISMEIMP)“, ИО-БАН и БДЧР – Варна, 2017, 23-4. ISBN:978-619-7244-02-1.
3. Borja Á., J. Franco, V. Perez, 2000. A marine biotic index to establish the ecological quality of soft-bottom
benthos within European estuarine and coastal environments. Mar. Pollut. Bull., 40, pp. 1100 – 1114.
4. Shannon C., 1948. A mathematical theory of communication. Bell Syst. Tech. J;27:379 – 423.
Sigovini M., Keppel E., Tagliapietra D, 2013. M-AMBI revisited: looking inside a widely-used benthic index.
Hydrobiologia 717:41 – 50.
5. Sigovini M., Keppel E., Tagliapietra D, 2013. M-AMBI revisited: looking inside a widely-used benthic index.
Hydrobiologia 717:41 – 50.
6. Todorova V., Abaza V., Dumitrache C., Todorov E., Wolfram G., Salas Herrero F., 2018. Coastal and
Transitional waters Black Sea Geographic Intercalibration Group. Benthic invertebrate fauna ecological assessment
methods, EUR 29555, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-79-98333-7,
doi:10.2760/31396, JRC114342
7. Todorova V. & Konsulova Ts., 2005. „Manual for collection and treatment of soft bottom macrozoobenthos
samples“. IO-BAS fund.

Таблица МЗБ1: Система за екологична оценка на крайбрежните морски води по БЕК Безгръбначна макрофауна (макрозообентос) – инфралиторални дребни и средни пясъци, доминирани
от Chamelea gallina, Lentidium mediterraneum, Macomangulus tenuis
Екологично състояние

EQR

AMBI

Н’

S

М-АМВI(n)

1

0,3

3,4

30

0,87

Отлично

0,90

0,87

3,06

27

0,78

Добро

0,68

2,12

2,31

20

0,59

Умерено

0,45

3,44

1,53

14

0,39

Лошо

0,23

4,69

0,78

7

0,20

<0,23

>4,69

<0,78

<7

<0,20

Референтни условия

Много лошо

Таблица МЗБ2: Система за екологична оценка на крайбрежните морски води по БЕК Безгръбначна макрофауна (макрозообентос) – инфралиторални едри и средни пясъци, доминирани
от Upogebia pusilla
Екологично състояние

EQR

AMBI

Н’

S

М-АМВI(n)

1

2,5

3,4

35

0,96

Отлично

0,90

2,85

3,06

32

0,86

Добро

0,68

3,62

2,31

24

0,65

Умерено

0,45

4,43

1,53

16

0,43

Лошо

0,23

5,20

0,78

8

0,22

<0,23

>5,20

<0,78

<8

<0,22

Референтни условия

Много лошо

Таблица МЗБ3: Система за екологична оценка на крайбрежните морски води по БЕК Безгръбначна макрофауна (макрозообентос) – черупчести пясъци и чакъли с разнообразна фауна
Екологично състояние
Референтни условия

EQR

AMBI

Н’

S

М-АМВI(n)

1

1,9

3,8

42

0,94

Отлично

0,9

2,40

3,42

38

0,85

Добро

0,68

3,28

2,58

29

0,64

Умерено

0,45

4,20

1,71

19

0,42

Лошо
Много лошо

0,23

5,08

0,87

10

0,22

<0,23

>5,08

<0,87

<10

<0,22
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Таблица МЗБ4: Система за екологична оценка на крайбрежните морски води по БЕК Безгръбначна макрофауна (макрозообентос) – Горноинфралиторални средни и дребни пясъци,
доминирани от Donax trunculus
Екологично състояние
Референтни условия

EQR

AMBI

Н’

S

М-АМВI(n)

1

0,5

3,1

18

0,91

Отлично

0,9

1,05

2,79

16

0,82

Добро

0,68

2,26

2,11

12

0,62

Умерено

0,45

3,53

1,40

8

0,41

Лошо

0,23

4,74

0,71

4

0,21

<0,23

>4,74

<0,71

<4

<0,21

Много лошо

“
4. В раздел II „КЛАСИФИК АЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ ЗА
ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ТИПОВЕ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ ОТ К АТЕГОРИЯ „КРАЙБРЕЖНИ
МОРСКИ ВОДИ“, в буква Б „Физикохимични елементи за качество“ се правят следните изменения и допълнения:
а) на таблицата под думите „Б. „Физикохимични елементи за качество“ се добавя заглавие:
„Таблица ФХЕК: Класификационна система за оценка на състоянието на крайбрежни води
на база физикохимични елементи за качество“;
б) в „Таблица ФХЕК: Класификационна система за оценка на състоянието на крайбрежни
води на база физикохимични елементи за качество“ съдържанието на колони N-NH4 , N-NO 2 ,
N-NO3 и P-PO 4 се изменя по следния начин:
„
N-NH4 (µg/l)

N-NO2 (µg/l)

N-NO3 (µg/l)

P-PO 4 (µg/l)

<7,2
7,2 – 11,6
<5,0
5,0 – 12,6
<4,5
4,5 – 9,8
<3,0
3,0 – 8,4

<4,8
4,8 – 6,0
<1,3
1,3 – 4,2
<0,8
0,8 – 1,68
<0,6
0,6 – 1,4

<48,0
48,0 – 62,4
<4,2
4,2 – 14,0
<1,4
1,4 – 4,2
<2,3
2,3 – 7,0

<15,0
15,0 – 20,0
<1,7
1,7 – 4,65
<1,4
1,4 – 4,65
<1,3
1,3 – 4,34

“
в) под „Таблица ФХЕК: Класификационна система за оценка на състоянието на крайбрежни
води на база физикохимични елементи за качество“ се добавя текстът:
„Референции:
Doncheva V., O. Hristova, B. Dzhurova. 2019. Thresholds for Eutrophication Indicators in the
Bulgarian Black Sea Coastal Zone. Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences. Tome 72,
No 7, p. 891 – 896. DOI:10.7546/CR ABS.2019.07.05.
Христова О., Б. Джурова, В. Дончева. 2017. 4. Дескриптор 5 – Еутрофикация. 4.2 Индикатори
„Биогени“ и „Разтворен Кислород“. Финален доклад по проект „Проучвания на състоянието
на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно
РДМС (ISMEIMP)“, ИО – БАН, и БДЧР – Варна, 2017, ISBN:978-619-7244-02-1, 209-220.
Програма за мониторинг по чл. 11 от Рамкова директива за морска стратегия, Дескриптор
5 – Еутрофикация, https://www.bsbd.org/msfd/2016/BLKBG-D5_Eutrophication_BG_revised.pdf.
Караджова, И., В. Славейкова-Старчева, М. Кирчева, З. Братанова, Л. Мечкуева, М. Караджов, Р. Георгиева, Б. Лазаров, В. Павлова, Л. Мишева, М. Бланк, М.-Т. Мюлер, М. Щенгерт,
К. Гислер, А. Халбиг, У. Менгес, В. Ненков. 2010. Окончателен (финален) доклад по обществена
поръчка с предмет тема (3) „Определяне на стандарти за качество за химичното състояние на
повърхностните води“, Консорциум за интегрално управление на води, Май 2010, Благоевград,
93 стр., https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/file/Water/OPVodi/Novini_actualno/
ob6testveno%20SKOS%20spetsifi4ni/Finalen_Doklad_Final.pdf.“
г) в таблица 1 „Характеристика на типовете водни тела от категория „река“, „езеро“ и
„преходни води“, за които е разработена класификационната система за оценка на екологично
състояние. Фактори за дефиниране на типологията на „реки“ в България (по изискванията на
система Б на РДВ)“ ред R14 се заличава и на негово място се добавят редове R14a-R14c:
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„
Субсредиземноморск и ма лк и
R14а по л у п л а н и нс к и
р ек и и по т оц и
със сезонен отток

7

100 – 500 m 100 – 1000 км 2 , Смесена, Т в ъ р д с у б с т р а т – С л а д ков одси л но ва- малки и средни силикати, скали, камъни, чакъл, ни;
рира
реки
варовик
рядко пясък
<0,5‰

СубсредиземноR14b морски сезонни
реки

7

Твърд субст рат –
камъни, чакъл, пясък.
<100 км 2 – ряд80 – 200 m,
В устията (басейните С л а д ков од2 Смесена,
ко до 150 км ,
си л но василикати, на Марица и Тунджа) ни;
малк и рек и и
рира
варовик
доминиран от мек суб- <0,5‰
потоци
страт – пясък и органична тиня

Субсредиземноморски, временR14c ни (пресъхващи)
малки и средни
реки и потоци

7

Смесена,
Силно ва- <10 km 2 , малки
силикати, Варира силно
рира
извори и потоци
варовик

С л а д ков одни;
<0,5‰

“
д) в таблицата след текста „1.2: Фактори за дефиниране на типологията на „езера“ в България (по изискванията на система Б на РДВ)“ се правят следните изменения и допълнения:
аа) на ред L5:
ааа) в колона „Име на езерен тип“ текстът „Крайречни езера и блата в ЕР 12“ се заменя с
текста „Крайречни езера в ЕР 12-1“;
ббб) в колона „ЕР/Суб-ЕР(4)“ текстът „12-1,2“ се заменя с „12-1“;
бб) след ред L5 се създава ред L5а:
„
L5a

<0,5 km 2 ,
Крайречни
<80 m
12-1
<3 m много малблата в ЕР 12-3
(варира)
ки

Смесена,
силикати

<6 m

Полимик- <0,5 ‰ сладтични
ководни

“
§ 2. В приложение № 7 към чл. 12, ал. 4, в таблицата след текста „Стандарти за качество на
химични елементи и други вещества, Единица мярка, µg/l“ редове 10 – 11.4 се изменят така:
„
10

Уран, µg/l

11

Нефт и нефтопродукти

12

Ра д иолог и ч н и т е
CAS(1)
показатели

12.1

Обща алфа-активност, cα, Bq.L-1

0,2

12.2

Обща бета-активност, cβ, Bq.L-1

0,5

12.3

Радий 226, (Ra 226)
Bq.L-1

0,1

6981

7440-61-1

5

40

5

40

Без видим филм на повърхността на водата и без мирис
Вътрешни повърхностни води Други повърхностни води
СГС –
СКОС

МДК –
СКОС

СГС –
СКОС

МДК –
СКОС

“
Министър:
Емил Димитров
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № 8121з-1013
от 15 септември 2020 г.
относно изменение на Заповед № 8121з-156 от
5.02.2020 г. за определяне размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за
полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч.,
за полагане на труд на официални празници и за
времето на разположение, изплащани на държавните служители в Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 13 от 2020 г.)
На основание чл. 179, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) нареждам:
1. В точка 4 числото „0,10 лв.“ се заменя с
„0,20 лв.“.
Настоящата заповед влиза в сила считано от
1.10.2020 г.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Министерството на
вътрешните работи.
Копие на заповедта да се изпрати на ръководителите на структурите по чл. 37 от ЗМВР за
сведение и изпълнение.

7084

Министър:
Хр. Терзийски

МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 551
от 1 септември 2020 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Дюлевото“,
разположена в землището на с. Загорско, община
Момчилград, област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за
подземните богатства и протоколно решение по
т. 15 от протокол № 41 от заседанието на Министерския съвет на 8.07.2020 г. разрешавам на „Сити
Строй – МГ“ – ООД, Момчилград, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК
204174363, със седалище и адрес на управление – област Кърджали, община Момчилград, Момчилград,
ул. Родопи № 7, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства, в площ „Дюлевото“, разположена в
землището на с. Загорско, община Момчилград,
област Кърджали, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,12 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Дюлевото“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7034

Х (m)
4528768
4528710
4528607
4528224
4528209
4528537
4528658

Y (m)
9413003
9413051
9412784
9412495
9412220
9412568
9412544

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
РЕШЕНИЕ № 720
от 20 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 23 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, чл. 5, ал. 1, т. 7 и чл. 6 от
Правилника за организацията и дейността на ОбС
Общинският съвет – Гулянци, одобрява общия
устройствен план на община Гулянци във фаза
окончателен проект.
Председател:
О. Янчев
7047

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 247
от 10 септември 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1
и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване на сграда с идентификатор
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63427.1.283.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе със застроена площ
56 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за
търговия, с адрес: ул. Доростол № 106, кв. Възраждане, гр. Русе, предмет на Акт за частна общинска
собственост № 9003/25.02.2019 г.
2. Утвърждава тръжната документация (приложение 4) при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 42 900 лв.
2.2. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
2.3. Депозит за участие в търга – 3000 лв., който
се внася в срок до 17 работни дни от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.4. Начин на плащане – предложената цена от
купувача се заплаща изцяло до деня на подписване
на договора за продажба.
Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт
и обществени поръчки“, пл. Свобода № 6. Цената на тръжната документация е 250 лв. и се
заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон
Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000,
„ИНВЕСТБАНК“ – АД, клон Русе, в центъра за
административни услуги и информация.
3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа и
предварителна заявка в срок до 16 ч. на 20-ия работен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът да се проведе на 24-ия работен ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на третия
етаж на Община Русе, пл. Свобода № 6.
7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от
общинска администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
8. Всеки член на тръжната комисия да получи
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв.
плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
9. Възлага на Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
10. Възлага на кмета на община Русе да освободи
депозитите на неспечелилите участници в търга,
да издаде заповед за спечелилия търга участник и
да сключи приватизационен договор за покупкопродажба с него.
11. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

7078

Председател:
И. Пазарджиев
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ЗАПОВЕД № ЗУТ-2
от 16 септември 2020 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията (ЗА); чл. 129, ал. 3, т. 1, чл. 128,
ал. 12, т. 1, чл. 127, ал. 2 във връзка с чл. 134,
а л. 2, т. 6 и чл. 135, а л. 1 от ЗУ Т; Заповед
№ ЗУТ-1 от 27.04.2020 г. на областния управител
на Софийска област, издадена на основание
чл. 124а, ал. 3 от ЗУТ; одобрено задание за проектиране по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ; полож и т е л но с т а нови ще изх. № 30 - 6 03 -59 о т
20.03.2020 г. на кмета на община Челопеч; положително становище изх. № Ч.476 от 17.03.2020 г.
на кмета на община Чавдар; Решение № 84 от
13.05.2020 г. на Общинския съвет – Челопеч;
Решение по преценка необходимостта от ОВОС
№ СО-19-ПР от 2020 г.; писмо изх. № ПУ-01-132(2)
от 12.03.2020 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – МОСВ; становище изх.
№ 391 от 11.06.2020 г. на РС „ПБЗН“ – гр. Пирдоп; писмо изх. № ТО-05-50 от 15.06.2020 г. на
„ВиК“ – София област; здравно заключение изх.
№ АУ-259-65-1/15.06.2020 г. на „РЗИ“ – Софийска
о б л а с т ; с т а н о в и щ е и з х . № 1 2 0 3 6 5 42 9 0 о т
25.06.2020 г. на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; констативни протоколи за липса на
възражения от обявяване на ПУП – ИПРЗ по
реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ – изх. № 0408 от
22.06.2020 г. от Община Челопеч и изх. № Ч-950
от 18.06.2020 г. от Община Чавдар; Разрешение
за ползване № СТ-05-675 от 31.08.2020 г. на началника на ДНСК за въвеждане в експлоатация
на строеж: „Надграждане на хвостохранилище
„Челопеч“ до кота 630“; Разрешение за ползване
№ СТ-05-672 от 31.08.2020 г. на началника на
ДНСК за въвеждане в експлоатация на строеж:
„Изместване на въздушна линия 110 kV „Паскал – Мургана“; Решение № 1 по протокол № 2
от 20.08.2020 г. на Областния експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ); договор за
предоставена концесия за подземни природни
богатства – златно-медно-пиритни руди, чрез
добив от находище „Челопеч“ – Софийска област,
от 19.05.1999 г.; актове за собственост на поземлени имоти в землището на с. Челопеч, община
Челопеч (80323): за ПИ № 76.44 нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот № 73 от
10.09.2004 г.; за ПИ № 71.55 – нот. актове за пок у п ко -п р ода жба на нед ви ж и м и мо т № 67/
27.10.2005 г.; № 83/18.09.2007 г.; за ПИ № 71.64;
71.73; 76.5; 76.12; 76.20; 76.27; 76.33; 76.50; 76.53;
76.78; 78.28; 78.41; 78.48: договор за покупко-продажба на недвижими имоти ДПМЧ/
DPMCH- 083/30.05.2017 г. (вх. рег. № 688 о т
2.06.2017 г., акт № 83, том III, партида 2676-28341);
за ПИ № 71.65; 71.70; 80.105; 80.106; 82.92 (новообразуван от 82.18): договор за покупко-продажба на недвижими имоти ДПМЧ/DPMCH-151/
17.08.2017 г. (вх. рег. № 1186 от 18.08.2017 г., акт
№ 61, том V, партиди 29146, 29233, 29239, 29241);
за ПИ № 71.66: нот. акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 76/10.09.2004 г.; за ПИ № 71.72:
нот. актове за покупко-продажба на недвижим
и м о т № 1 3/ 3 .1 0 . 2 0 0 5 г. ; 74/ 2 6 . 0 2 . 2 0 0 7 г. ;
180/15.09.2005 г.; 121/15.11.2005 г.; 101/1.08.2006 г.;
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5/24.04.2007 г.; 13/8.11.2007 г.; 23/7.02.2008 г.;
95/27.03.2008 г.; 13/26.04.2007 г.; договор за продажба на земя от ОПФ R-1279, вписано под № 162,
том I, партида № 4260, 317 от 24.08.2005 г.; за
ПИ № 71.82; 71.83; 76.131; 76.133; 76.135; 76.137;
76.139 (последните пет са новообразувани от ПИ
№ 76.110); 82.82; 82.90: договор № Д-159/22.11.2017 г.
за покупко-продажба на недвижими имоти по
чл. 35, ал. 1 от ЗОС, рег. № ДПМЧ/DPMCH-216/
22.11.2017 г. (вх. рег. № 2165 от 18.12.2017 г., акт
№ 63, том IХ, партида 29835-29856); за ПИ № 71.88
(новообразуван от ПИ № 71.57): нот. актове
№ 90/25.03.2008 г.; 36/11.10.2005 г.; 30/9.10.2006 г.;
110/23.08.2005 г.; 166/25.05.2006 г.; 133/30.08.2005 г.;
141/26.06.2007 г.; 85/18.09.2007 г.; 9/3.10.2005 г.;
101/8.11.2005 г.; 125/4.10.2007 г.; 157/18.05.2006 г.;
57/22.12.2005 г.; 52/22.12.2005 г.; 31/11.10.2005 г.;
32/11.10.2005 г.; 83/1.03.2007 г.; 49/19.10.2005 г.;
договор за продажба на земя от ОПФ R-1279,
вписано под № 162, том I, партида № 4260, 317
от 24.08.2005 г.; за ПИ № 71.90 (новообразуван
от ПИ № 71.58): нот. актове за покупко-продажба н а нед ви ж и м и мо т № 118/18.0 6.2 0 0 7 г.;
157/6.12.2005 г.; 7/24.04.2007 г.; 75/2.11.2006 г.;
110/3.04.2008 г.; 51/15.08.2005 г.; 126/30.08.2005 г.;
34/11.10.2005 г.; 127/30.08.2005 г.; 62/16.03.2006 г.;
54/17.08.2005 г.; 84/20.03.2008 г.; 36/10.05.2007 г.;
46/20.02.2008 г.; 14/25.01.2006 г.; 128/19.12.2007 г.;
45/29.08.2007 г.; 37/27.06.2006 г.; 193/21.09.2005 г.;
53/28.11.2007 г.; 109/3.04.2008 г.; 67/27.10.2005 г.;
63/7.03.2008 г.; 66/27.10.2005 г.; 71/22.05.2007 г.;
8/24.04.2007 г.; 19/25.01.2006 г.; 167/25.05.2006 г.;
166/25.05.2006 г.; 83/1.03.2007 г.; 140/26.06.2007 г.;
109/27.04.2006 г.; 56/14.05.2007 г.; 68/27.10.2005 г.;
договор за продажба на земя от ОПФ R-1279,
вписано под № 162, том I, партида № 4260, 317
от 24.08.2005 г. за ПИ № 71.92 (новообразуван от
ПИ № 71.67): договор за продажба на земя от
ОПФ R-1279, вписано под № 162, том I, партида
№ 4260, 317 от 24.08.2005 г.; нот. актове за покупко-продажба на недвижим имот
№ 1 3 4/17. 0 4 . 2 0 0 8 г. ; 5 5/1 8 . 0 2 . 2 01 3 г. ;
131/10.04.2013 г.; 27/31.01.2013 г.; 177/29.08.2013 г.;
108/3.04.2008 г.; 71/13.03.2008 г.; 184/25.10.2007 г.;
113/18.04.2006 г.; 60/11.07.2006 г.; 37/11.10.2005 г.;
52/22.12.2005 г.; 179/15.09.2005 г.; 121/15.11.2005 г.;
158/6.12.2005 г.; № 44/11.08.2005 г.; 33/10.05.2007 г.;
109/27.04.2006 г.; 45/29.08.2007 г.; 130/30.08.2005 г.;
146/29.03.2007 г.; 10/24.04.2007 г.; 48/29.08.2007 г.;
159/18.05.2006 г.; 99/8.11.2005 г.; 128/30.08.2005 г.;
86/18.09.2007 г.; за ПИ № 76.13: нот. акт за пок у п ко -п р ода жба на нед ви ж и м и мо т № 8 4/
26.02.2015 г.; за ПИ № 76.19; 76.77; 78.49: договор
№ ДПМЧ-058/3.05.2017 г. за покупко-продажба
на недвижими имоти по чл. 35, ал. 1 от ЗОС (вх.
рег. № 563/18.05.2017 г., акт № 186, том ІІ, партида 28961÷28964); за ПИ № 76.42; 76.43; 76.45:
нот. акт за покупко-продажба на недвижими
имоти № 73/10.09.2004 г.; за ПИ № 76.51: нот. акт
за пок у п ко -п рода жба на нед ви ж и м и мо т
№ 25/30.05.2013 г.; за ПИ № 76.76: нот. акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 36/
11.10.2005 г.; за ПИ № 76.100; 76.102; 76.105; 76.124
(новообразуван от ПИ № 76.93); 76.126 (новообразуван от № 76.99); 76.129 (новообразуван от
№ 76.107); 82.95 (новообразуван от № 82.20); до-

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5   

говор № Д-120/2.10.2017 г. за покупко-продажба
на недвижими имоти по чл. 35, ал. 1 от ЗОС,
рег. № ДПМЧ/DPMCH-184/2.10.2017 г. (вх. рег.
№ 1411/3.10.2017 г., а к т № 30, т ом V I, дело
№ 716/2017 г., партида 3962, 29696); за ПИ № 76.113
(новообразуван от ПИ № 76.86); 76.115; 76.117
(послед н и т е д ва са новообразу ва н и о т ПИ
№ 76.87); 76.118 (новообразуван от ПИ № 76.88);
76.120 (новообразуван от ПИ № 76.89); 76.122
(новообразуван от ПИ № 76.90); 80.110; 80.112
(послед н и т е д ва са новообразу ва н и о т ПИ
№ 80.104); 80.114; 80.116 (последните два са новообразувани от ПИ № 80.109): договор за продажба на земя от ОПФ R-1279, вписано под № 162,
том I, партида № 4260, 317 от 24.08.2005 г.; за
ПИ № 78.30: нот. акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 139/23.07.2009 г.; за ПИ 78.71:
нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 8/17.01.2013 г.; нот. акт № 159 от 5.06.2020 г.
за собственост върху недвижими имоти, придобита на основание писмени доказателства по
чл. 587, ал. 1 от ГПК актове за собственост на
поземлени имоти в землището на с. Чавдар,
община Чавдар 80011: за ПИ № 44.106 и 44.107:
нот. акт за покупко-продажба на недвижими
имоти № 49 от 21.12.2007 г.; за ПИ № 053093: нот.
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 62 от 9.08.2011 г.; за ПИ № 053126: договор за
продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, R-1206, вписано под № 166, том V,
партида № 7726 от 13.10.2011 г.; за ПИ № 044115;
044116 (последните два са новообразувани от ПИ
№ 044109): нот. актове за покупко-продажба на
недвижими имоти № 4/26.09.2006 г.; 21/7.02.2006 г.;
177/10.11.2005 г.; 2/26.09.2006 г.; 102/13.10.2005 г.;
13/1.12.2005 г.; 108/13.10.2005 г.; 53/22.12.2005 г.;
3/24.11.2005 г.; 125/19.10.2005 г.; 106/13.10.2005 г.;
85/6.10.2005 г.; 15/1.12.2005 г.; 57/14.03.2006 г.;
84/6.10.2005 г.; 114/13.10.2005 г.; 140/25.10.2005 г.;
126/19.10.2005 г.; 87/6.10.2005 г.; 107/2.04.2008 г.;
89/6.10.2005 г.; 138/25.10.2005 г.; 51/22.12.2005 г.;
56/22.12.2005 г.; 86/6.10.2005 г.; 137/25.10.2005 г.;
договор за пок у пко-прода жба на недви ж им
имот – частна общинска собственост, R-25, вписано под № 16, том I, партида № 7, том 100 от
7.02.2002 г.; за ПИ № 044118 (новообразуван от
ПИ № 044076): нот. акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 76/5.08.2015 г.; за ПИ № 053120;
053164 (новообразуван от ПИ № 053162); 053166
(новообразуван от ПИ № 053158); договор за
продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, от ОПФ от 14.12.2015 г., вписан в
Службата по вписванията – гр. Пирдоп, вх. рег.
№ 7 от 11.01.2016 г., акт № 6, том І; за ПИ 053169
(новообразуван от ПИ № 053092): нот. акт за
пок у пко-прода жба на недви ж им имот
№ 160/13.08.2009 г.; за ПИ № 053171 (новообразуван от ПИ № 053095): нот. акт за покупкопродажба на недвижим имот № 17/29.01.2009 г.;
за ПИ 054034 и 054035: договор за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост,
от ОПФ от 16.07.2007 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Пирдоп, R-984, вписано под
№ 268, том І, партида 316, 317 от 8.08.2007 г.; за
ПИ № 198006: договор за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост, от ОПФ
от 30.05.2017 г., вписан в Службата по вписвани-
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ята – гр. Пирдоп, вх. рег. № 921 от 28.06.2017 г.,
акт № 69, том ІV, и заявлениe вх. № 30-00-121 от
29.06.2020 г. на фирма „Дънди Прешъс Метълс
Челопеч“ – ЕАД, ЕИК 122003576, със седалище
и адрес на управление с. Челопеч 2087, Софийска
област, представлявано от д-р инж. Илия Борисов Гърков – изпълнителен директор; изпълнени
са поставените изисквания в Заповед № ЗУТ-1
от 27.04.2020 г. на областния управител на Софийска област; Решение № 84 от протокол № 10
от 13.05.2020 г., влязло в сила на 11.06.2020 г., Общинският съвет – Челопеч, одобрява задание за
проектиране и разрешава изработването на
ПУП – ПЗ (подробен устройствен план – план
за застрояване) за поземлени имоти, намиращи
се извън урбанизираните територии по кадастралната карта и кадастралните регистри на
община Челопеч: ПИ № 80323.82.24, вид територ и я – з е м е д е л с к а , Н Т П – „ п а с и щ е “, с
площ 34 547 м 2; ПИ № 80323.82.76, вид територия – земеделска, НТП – „друг вид земеделска
земя“, с площ 23 147 м 2; ПИ № 80323.82.77, вид
тери тори я – земеделска, НТП – „пасище“, с
площ 16 757 м 2; ПИ № 80323.82.87, вид територи я – земеделск а, Н Т П – „паси ще“ с
площ 17 247 м 2 , одобрявам:
I. Изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – изменение на плана за регулация) на УПИ I-80011.44.106, 80011.44.107,
8 0 0 11 . 0 4 411 5 , 8 0 0 11 . 0 4 4116 , 8 0 0 11 . 0 4 411 8 ,
8 0 0 11 . 0 5 3 0 9 3 , 8 0 0 11 . 0 5 31 2 0 , 8 0 0 11 . 0 5 31 2 6 ,
80011.053164, 80011.053166, 80011.053169, 80011.053171,
80011.054034, 80011.054035, 80011.198006, 80323.71.55,
80323.71.64, 80323.71.65, 80323.71.66, 80323.71.70,
80323.71.72, 80323.71.73, 80323.71.82, 80323.71.83,
80323.71.88, 80323.71.90, 80323.71.92, 80323.76.5,
80323.76.12, 80323.76.13, 80323.76.19, 80323.76.20,
80323.76.27, 80323.76.33, 80323.76.42, 80323.76.43,
80323.76.44, 80323.76.45, 80323.76.50, 80323.76.51,
80323.76.53, 80323.76.76, 80323.76.77, 80323.76.78,
80323.76.100, 80323.76.102, 80323.76.105, 80323.76.113,
80323.76.115, 80323.76.117, 80323.76.118, 80323.76.120,
80323.76.122, 80323.76.124, 80323.76.126, 80323.76.129,
80323.76.131, 80323.76.133, 80323.76.135, 80323.76.137,
80323.76.139, 80323.78.28, 80323.78.30, 80323.78.41,
80323.78.48, 80323.78.49, 80323.78.71, 80323.80.105,
80323.80.106, 80323.80.110, 80323.80.112, 80323.80.114,
80323.80.116, 80323.82.82, 80323.82.90, 80323.82.92,
80323.82.95 – „За хвостохранилище“ в кв. 1 в
землищата на с. Челопеч, община Челопеч, и
с. Чавдар, община Чавдар, Софийска област, с
площ 1 561 687 м 2 , с който се включват в състава
на новообразувания урегулиран поземлен имот
и се променя предназначението на следните
поземлени имоти, намиращи се извън урбанизираните територии по кадастралната карта и
кадастралните регистри на община Челопеч: по
кафявите линии и щриховки в плана за изменение на регулацията:
ПИ № 80323.82.76, вид територия – земеделска, НТП – „друг вид земеделска земя“, с площ
23 147 м 2;
ПИ № 80323.82.77, вид територия – земеделска,
НТП – „пасище“, с площ – 16 757 м 2;
ПИ № 80323.82.87, вид територия – земеделска,
НТП – „пасище“, с площ – 17 247 м 2 .
Съгласно Заповед за изменение на КККР № 184387-22.05.2020/22.05.2020 г. на началника на
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СГКК – Софийска област, на основание отстраняване на явна фактическа грешка се променят
границите на ПИ № 80323.82.24, собственост на
„Дънди Прешъс Метълс Челопеч“ – ЕАД, и ПИ
№ 80323.82.96, собственост на Община Челопеч.
ПИ № 80323.82.24 се заличава, като от него се
образуват: ПИ № 80323.82.100 с площ – 2097 м 2 ,
вид територия – земеделска, НТП – „пасище“;
ПИ № 80323.82.101 с площ 959 м 2 се нанася
вярното трасе на съществуващ местен път с
НТП – „за местен път“, и ПИ № 82323.82.102 с
площ – 31 490 м 2 , вид територия – земеделска,
НТП – „пасище“.
Заличава се ПИ № 80323.82.96 с НТП – „за
местен път“, и се образува нов ПИ № 80323.82.98,
вид територия – земеделска, НТП – „пасище“.
Съгласно нот. акт № 159 от 5.06.2020 г. за
собственост върху недвижими имоти, придобита
на основание писмени доказателства по чл. 587,
ал. 1 от ГПК, ПИ № 80323.82.101 е собственост на
Община Челопеч; ПИ № 80323.82.98 е собственост
на „Дънди Прешъс Метълс Челопеч“ – ЕАД.
В състава на новообразувания урегулира поземлен имот се включват ПИ № 80323.82.98; ПИ
№ 80323.82.100 и ПИ № 80323.82.102.
С изменението на плана за регулация от състава на УПИ I-80011.44.106, 80011.44.107, 80011.044115,
8 0 0 11 . 0 4 4116 , 8 0 0 11 . 0 4 411 8 , 8 0 0 11 . 0 5 3 0 9 3 ,
8 0 0 11 . 0 5 31 2 0 , 8 0 0 11 . 0 5 31 2 6 , 8 0 0 11 . 0 5 316 4 ,
80011.053166, 80011.053169, 80011.053171, 80011.054034,
80011.054035, 80011.198006, 80323.71.55, 80323.71.64,
80323.71.65, 80323.71.66,. 80323.71.70, 80323.71.72,
80323.71.73, 80323.71.82, 80323.71.83, 80323.71.88,
80323.71.90, 80323.71.92, 80323.76.5, 80323.76.12,
80323.76.13, 80323.76.19, 80323.76.20, 80323.76.27,
80323.76.33, 80323.76.42, 80323.76.43, 80323.76.44,
80323.76.45, 80323.76.50, 80323.76.51, 80323.76.53,
80323.76.76, 80323.76.77, 80323.76.78, 80323.76.100,
80323.76.102, 80323.76.105, 80323.76.113, 80323.76.115,
80323.76.117, 80323.76.118, 80323.76.120, 80323.76.122,
80323.76.124, 80323.76.126, 80323.76.129, 80323.76.131,
80323.76.133, 80323.76.135, 80323.76.137, 80323.76.139,
80323.78.28, 80323.78.30, 80323.78.41, 80323.78.48,
80323.78.49, 80323.78.71, 80323.80.105, 80323.80.106,
80323.80.110, 80323.80.112, 80323.80.114, 80323.80.116,
80323.82.82, 80323.82.90, 80323.82.92, 80323.82.95,
се изключват напълно или частично следните
поземлени имоти по кадастралната карта и
кадастралните регистри на община Челопеч за
възстановяване трасето на местен общински път:
Частично:
ПИ № 80323.76.100 – урбанизирана за хвостохранилище, с площ 3182 м 2 се отделят 1561 м 2
ПИ № 80323.76.102 – урбанизирана за хвостохранилище, с площ 1262 м 2 се отделят 793 м 2
ПИ № 80323.76.105 – урбанизирана за хвостохранилище, с площ 5874 м 2 се отделят 3532 м 2
ПИ № 80323.76.122 – урбанизирана за хвостохранилище, с площ 9583 м 2 се отделят 153 м 2
ПИ № 80323.76.124 – урбанизирана за хвостохранилище, с площ 1917 м 2 се отделят 139 м 2
ПИ № 80323.76.131 – урбанизирана за хвостохранилище, с площ 879 м 2 се отделят 330 м 2
ПИ № 80323.76.135 – урбанизирана за хвостохранилище, с площ 2241 м 2 се отделят 532 м 2
ПИ № 80323.82.90 – урбанизирана за хвостохранилище, с площ 315 м 2 се отделят 120 м 2

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

ПИ № 80323.82.95 – урбанизирана за хвостохранилище, с площ 2043 м 2 се отделят 800 м 2
Напълно:
ПИ № 80323.80.110 – урбанизирана за хвостохранилище, с площ 73 м 2
ПИ № 80323.80.114 – урбанизирана за хвостохранилище, с площ 51 м 2
ПИ № 80323.76.126 – урбанизирана за хвостохранилище, с площ 660 м 2
ПИ № 80323.76.133 – урбанизирана за хвостохранилище, с площ 391 м 2
ПИ № 80323.76.137 – урбанизирана за хвостохранилище, с площ 371 м 2
ПИ № 80323.82.92 – урбанизирана за хвостохранилище, с площ 889 м 2 ,
по кафявите линии и щриховки в плана за
изменение на регулацията.
Изменението на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) е окомплектован
с трасировъчен план и скица-проект на новообразувания урегулиран поземлен имот.
II. Изменение на ПУП – ПЗ (подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване) на УПИ I-80011.44.106, 80011.44.107,
8 0 0 11 . 0 4 411 5 , 8 0 0 11 . 0 4 4116 , 8 0 0 11 . 0 4 411 8 ,
8 0 0 11 . 0 5 3 0 9 3 , 8 0 0 11 . 0 5 31 2 0 , 8 0 0 11 . 0 5 31 2 6 ,
80011.053164, 80011.053166, 80011.053169, 80011.053171,
80011.054034, 80011.054035, 80011.198006, 80323.71.55,
80323.71.64, 80323.71.65, 80323.71.66,. 80323.71.70,
80323.71.72, 80323.71.73, 80323.71.82, 80323.71.83,
80323.71.88, 80323.71.90, 80323.71.92, 80323.76.5,
80323.76.12, 80323.76.13, 80323.76.19, 80323.76.20,
80323.76.27, 80323.76.33, 80323.76.42, 80323.76.43,
80323.76.44, 80323.76.45, 80323.76.50, 80323.76.51,
80323.76.53, 80323.76.76, 80323.76.77, 80323.76.78,
80323.76.100, 80323.76.102, 80323.76.105, 80323.76.113,
80323.76.115, 80323.76.117, 80323.76.118, 80323.76.120,
80323.76.122, 80323.76.124, 80323.76.126, 80323.76.129,
80323.76.131, 80323.76.133, 80323.76.135, 80323.76.137,
80323.76.139, 80323.78.28, 80323.78.30, 80323.78.41,
80323.78.48, 80323.78.49, 80323.78.71, 80323.80.105,
80323.80.106, 80323.80.110, 80323.80.112, 80323.80.114,
80323.80.116, 80323.82.82, 80323.82.90, 80323.82.92,
80323.82.95 – „За хвостохранилище“, в кв. 1 в
землищата на с. Челопеч, община Челопеч, и
с. Чавдар, община Чавдар, Софийска област, с
площ 1 561 687 м 2 .
С изменение на плана за застрояване за
новообразувания у рег улиран поземлен имот
се отрежда „Смесена“ устройствена зона – „СПч, Ти“, с преобладаващо предназначение на
„Пч“ – за чисто производствена, и допълваща
зона – техническа инфраструктура – „Ти“, със
следните показатели на застрояване: плътност
(процент) на застрояване (Пзастр.) – < или = на
80 %; интензивност на застрояване (Кинт.) < или
= на 2,5; озеленена площ (Позел.) > или = на
20 %, от които 1/3 дървесна растителност; начин
на застрояване – свободно – „е“; отреждане „За
хвостохранилище и техническа инфраструктура“.
За ПИ № 80323.76.102, 80323.76.122, 80323.76.126,
80323.76.131, 80323.76.133 и 80323.82.92 с площ 3216 м2
и за ПИ № 80323.76.100; 80323.76.105; 80323.76.124;
80323.76.135; 80323.76.137; 80323.82.90; 80323.82.95;
80323.80.110; 80323.80.114 с площ 7179 м 2 в плана
за изменение на застрояването се предвижда
смяна на устройствената зона от „Пч“ – чисто
производствена, в устройствена зона – „Ти“ – за
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техническа инфраструктура, при следните показатели на застрояване: плътност (процент) на
застрояване (Пзастр.) – < или = на 20 %; интензивност на застрояване (Кинт.) < или = на 0,4;
озеленена площ (Позел.) > или = на 20 %; начин
на застрояване – свободно – „е“; отреждане „За
техническа инфраструктура“.
За ПИ № 80323.82.101 с площ 959 м 2 , новообразуван от ПИ № 80323.82.24, се отрежда
устройствена зона – „Ти“ за техническа инфраструктура – „за местен път“.
III. С изменението на ПУП – ПРЗ (подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване) се образува нов УПИ I-80011.44.106,
80011.44.107, 80011.44115, 80011.44116, 80011.44118,
80011.53093, 80011.53120, 80011.53126, 80011.53164,
80011.53166, 80011.53169, 80011.53171, 80011.54034,
80011.54035, 80011.198006, 80323.71.55, 80323.71.64,
80323.71.65, 80323.71.66, 80323.71.70, 80323.71.72,
80323.71.73, 80323.71.82, 80323.71.83, 80323.71.85,
80323.71.86, 80323.71.87, 80323.71.88, 80323.71.90,
80323.71.92, 80323.76.5, 80323.76.12, 80323.76.13,
80323.76.19, 80323.76.20, 80323.76.27, 80323.76.33,
80323.76.42, 80323.76.43, 80323.76.44, 80323.76.45,
80323.76.50, 80323.76.51, 80323.76.53, 80323.76.76,
80323.76.77, 80323.76.78, 80323.76.100, 80323.76.102,
80323.76.105, 80323.76.113, 80323.76.115, 80323.76.117,
80323.76.118, 80323.76.120, 80323.76.122, 80323.76.124,
80323.76.129, 80323.76.131, 80323.76.135, 80323.76.139,
80323.78.28, 80323.78.30, 80323.78.41, 80323.78.48,
80323.78.49, 80323.78.71, 80323.80.105, 80323.80.106,
80323.80.112, 80323.80.116, 80323.82.76, 80323.82.77,
80323.82.82, 80323.82.87, 80323.82.90, 80323.82.95,
80323.82.98, 80323.82.100, 80323.82.102 – „За хвостохранилище и техническа инфраструктура“, в кв.
1 в землищата на с. Челопеч, община Челопеч,
и с. Чавдар, община Чавдар, Софийска област,
с площ 1 641 812 м 2 .
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 129, ал. 4 от ЗУТ чрез
обнародване в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на областната
администрация на Софийска област съгласно
чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
След влизане в сила на настоящата заповед:
Да бъдат проведени необходимите процедури съгласно изискванията на ЗОЗЗ (Закона за
опазване на земеделските земи) и ППЗОЗЗ (Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи) за промяна предназначението
на земеделските земи, включени в състава на
новообразувания урегулиран поземлен имот, за
неземеделски нужди.
На основание чл. 129, ал. 6 от Закона за
устройство на територията (ЗУ Т) кметът на
община Челопеч да издаде заповед за служебно
отразяване на настъпилите промени в действащия за територията общ устройствен план, без
да се изменя планът.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез областния
управител на Софийска област.

7096

За областен управител:
Н. Борисов
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60. – Военната академия „Г. С. Раковски“ –
София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност професор зa военнослужещ в област
на висше образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.1. Национална
сигурност, научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността“, за преподаване
на учебните дисциплини: „Политики, стратегии и
отбранително планиране“, „Стратегическо ръководство на отбраната“ и „Управление при кризи и
конфликти“ – един. Срок за подаване на документи
за участие в конкурсa: 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. За дата на подаване на
документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия
„Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и
необходимите документи за участие в конкурса са
определени със Заповед № ОХ-699 от 28.08.2020 г.,
изменена със Заповед № ОХ-740 от 16.09.2020 г. на
министъра на отбраната на Република България.
Документи и справки – София, бул. Евлоги и
Христо Георгиеви № 82, тел. 02/92-26-512.
7057
89. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност професор зa военнослужещ в област
на висше образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.2. Военно дело,
научна специалност „Организация и управление
на въоръжените сили“, за преподаване на учебните
дисциплини: „Военна логистика“, „Логистично
осигуряване на формированията в операциите“,
„Основи на многонационалната логистика в операциите“ – един. Срок за подаване на документи
за участие в конкурсa: 2 месеца от обнародването  
в „Държавен вестник“. За дата на подаване на
документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия
„Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и
необходимите документи за участие в конкурса са
определени със Заповед № ОХ-699 от 28.08.2020 г.,
изменена със Заповед № ОХ-740 от 16.09.2020 г. на
министъра на отбраната на Република България.
Документи и справки – София, бул. Евлоги и
Христо Георгиеви № 82, тел. 02/92-26-512.
7058
673. – Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурс за заемане на
академична длъжност главен асистент по професионалнo направлениe 5.7. Архитектура, строителство
и геодезия (Синтез на архитектурата с другите
изкуства, интериор и архитектурен дизайн) – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в отдел „Човешки
ресурси“ на ВСУ, тел: 052/359 510; 359 511.
7079
5. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за докторанти за учебната
2020/2021 г. съгласно Решение № 332 на Министерския съвет от 14.05.2020 г.:
Образователна
Област на висше образование, и научна степен
„доктор“
професионално направление,
докторска програма
редов- задочно
но
1. Педагогически науки
1.2. Педагогика
Теория на възпитанието и
1
дидактика
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Образователна
Област на висше образование, и научна степен
„доктор“
професионално направление,
докторска програма
редов- задочно
но
2. Хуманитарни науки
2.1. Филология
Общо и сравнително ези3
кознание
3. Социа лни, стопанск и и
правни науки
3.3. Политически науки
Организация и управле6
ние извън сферата на материалното производство
(Външна политика и многостепенно управление в
Европейския съюз)
3.7. Администрация и управление
Организация и управление
1
на производството (индустрия)
Социално управление
1
3.8. Икономика
Икономика и управление
1
2
(индустрия)
Политическа икономия
4
4. Природни науки, математика и информатика
4.5. Математика
Математическо моделира1
не и приложение на математиката
5. Технически науки
5.1. Машинно инженерство
Технология на машино4
строенето
Материалознание и техно4
логия на машиностроителните материали
Приложна механика
2
Механизация и електри3
фикация на растениевъдството
Механизация и електри1
фикация на животновъдството
Подемно-транспортни ма1
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5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Електроснабдяване и елек1
трообзавеждане
Автоматизация на произ1
водството
Електронизация
1
5.3. Комуникационна и компютърна техника
Автоматизация на области
2
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Образователна
Област на висше образование, и научна степен
„доктор“
професионално направление,
докторска програма
редов- задочно
но
Автоматизирани системи
1
за обработка на информация и управление
Комуникационни мрежи
3
и системи
Теоретични основи на ко1
муникационната техника
5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация
Управление и организация
5
на автомобилния транспорт
Автомобили, трактори и
1
кари
Двигатели с вътрешно го2
рене
Машинознание и машинни
2
елементи
5.13. Общо инженерство
Метрология и метрологич2
но осигуряване
Общо:
56
3
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в отдел „Развитие на академичния
състав“, тел. 082/888-455, Г. Даскалова, кабинет
1.334. Справки: http://www.uni-ruse.bg/ – Кадрово
развитие – Конкурси за докторанти.
7048
6. – Институтът за исторически изследвания
при БАН – София, на основание Заповед № 64 от
25.09.2020 г. на директора отменя обявените два
конкурса за заемане на академична длъжност
доцент (ДВ, бр. 66 от 2020 г., обявления № 5283
и 5284).
7090
93. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка
въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга
поземлени имоти с идентификатори: за с. Ботево, община Видин – 05832.150.103, 05832.150.101,
05832.150.56, 05832.150.55, 05832.140.80, 05832.140.37,
0 5 8 3 2 .14 0 . 31 , 0 5 8 3 2 .14 0 .1 2 9, 0 5 8 3 2 .14 0 .1 3 0 ,
05832.90.135, 05832.192.11, 05832.192.40, 05832.145.121,
05832.145.122, 05832.150.124; за с. Въртоп, община
Видин – 12958.249.206, 12958.249.205, 12958.249.1,
12958.249.203, 12958.247.1; за с. Гайтанци, община
Видин – 14369.70.122, 14369.290.70, 14369.275.119,
14369.290.291, 14369.275.118, 14369.275.10, 14369.275.625,
14369.415.10, 14369.415.20, 14369.415.30, 14369.415.40,
14369.415.50, 14369.240.16, 14369.1.11, 14369.1.10;
за с. Жеглица, о бщ и на Ви д и н – 29 0 43. 50.10,
29043.155.300, 29043.155.39, 29043.70.46, 29043.70.36,
29043.70.38, 29043.70.51, 29043.70.35, 29043.50.56,
29043.40.2, 29043.95.1, 29043.110.11; за с. Ивановци,
община Видин – 32130.11.1, 32130.11.2, 32130.11.15,
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32130.11.3, 32130.11.6, 32130.35.14, 32130.35.17,
32130.40.12, 32130.40.13, 32130.50.2, 32130.55.1,
32130.55.2, 32130.55.4, 32130.80.128, 32130.80.115,
32130.80.123, 32130.80.130, 32130.80.121, 32130.90.101,
32130.90.102, 32130.90.103, 32130.90.114, 32130.90.1,
32130.80.36; за с. Цар Симеоново, община Видин – 66442.150.292, 66442.380.16, 66442.380.223,
66442.290.276, 66442.290.39, 66442.290.99, 66442.175.97,
66442.165.241, 66442.165.242, 66442.165.45, 66442.165.43.
Проектите за изменение се намират в Службата
по геодезия, картография и кадастър – Видин. В
14-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят
с проектите и да изразят писмено становище с
представяне на доказателства.
7069
93а. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Видин, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри на недвижимите
имоти за урбанизираната територия в землищата
на с. Ботево, с. Въртоп, с. Гайтанци, с. Жеглица,
с. Ивановци и с. Цар Симеоново, община Видин,
които са в службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.
7070
22. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване
(ИПРЗ) за кв. 57 – УПИ II – „за ЖС, маг. и ТП“;
кв. 58 – УПИ I – „за ЖС и ТП“; кв. 59 – УПИ
I – „за ЖС и ТП“, и УПИ II-1080, и кв. 61 – УПИ
I-1080 и УПИ II – „за ЖС и ТП“, заличаване на
кв. 57а, УПИ I – „за озеленяване“, м. Кв. Овча
купел – актуализация, и образуване на нови
УПИ I – „за озеленяване“, УПИ II – „за ЖС,
магазини и трафопост“, и УПИ VIII-9525 – „за
ЖС и ОО“, в кв. 57; УПИ I – „за ЖС и ТП“, в
кв. 58; УПИ II-1080 в кв. 59; УПИ III-9525 – „за
ЖС и ОО“, в кв. 61; УПИ I-1080, УПИ II – „за
ЖС и трафопост“, в нов кв. 61а и изменение на
плана за улична регулация (ИПУР): заличаване
на улица от о.т. 96 (нова) до о.т. 90; заличаване
на улица от о.т. 96б до о.т. 96; изменение на
улица от о.т. 89 до о.т. 90; нова улица от о.т. 96б
(нова) – о.т. 90б (нова) – о.т. 90в (нова) до о.т. 88;
промяна на профила на улица от о.т. 86 до о.т.
87; заличаване на пешеходна алея между кв. 57
и кв. 57а и нова пешеходна алея между кв. 61 и
кв. 61а (нов), м. Кв. Овча купел – актуализация,
поземлен имот с идентификатор 68134.4334.9525
и план-схема по чл. 108 – част ВиК. Проектът
е изложен в район „Овча купел“. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината чрез район „Овча купел“.
7041
10. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на въздушен ел.
провод 20 kV за външно ел. захранване на имот
с идентификатор 04279.70.40, местност Шейтаница, по кадастралната карта на Благоевград, с
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трасе и сервитут, засягащо имот с идентификатор
04279.70.37 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) по КК на
Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Благоевград. Проектът се намира в стая
219 в сградата на Община Благоевград.
7044
11. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 148,
ал. 3 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че е одобрен технически инвестиционен
проект и е издадено Разрешение за строеж № 4
от 17.09.2020 г. на основание чл. 148, ал. 1, ал. 3,
т. 1 и ал. 4, чл. 152, ал. 1 от ЗУТ за строителство
на обект „Кабел 20 kV, тип NA2XS/F/2Y3x (1×400
mm 2) от ЖР стълб № 8 на ВЛ 20 kV „Адата“ до
БКТП – нов, в ПИ 00833.4.185 по КК на гр. Ахелой; кабел 20 kV, тип NA2XS/F/2Y3x (1×400 mm 2)
от БКТП – нов, до съществуващ ТП „Равда“ в
ПИ 61056.78.8 по КК на с. Равда“. Възложител на
строежа е „Електроразпределение Юг“ – ЕАД. На
основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс с оглед особено важното значение
на строежа е разпоредено предварително изпълнение на разрешението за строеж. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано съгласно чл. 215
от ЗУТ пред Административния съд – Бургас, в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“, а по отношение разпореждането за
предварително изпълнение може да се обжалва
чрез областния управител на област Бургас пред
съда в тридневен срок от съобщаването му на
основание чл. 60, ал. 5 от АПК.
7076
22. – Община Бургас на основание чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 16 и 16а от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 12-16 от 28.07.2020 г. на Общинския
съвет – Бургас, са одобрени: 1. ПУП – ПРЗ за ПИ
с идентификатор 07079.8.378 по КК на гр. Бургас, с
който за имота се обособява нов УПИ I, отреден
за ПИ с проектен идентификатор 0779.8.942 по
КК на гр. Бургас, с функционално отреждане „за
приют за кучета“, с предвидено ново застрояване,
съобразено с преминаващата през имота въздушна линия BЛ 20 kV, посочено с ограничителни
линии на застрояване на нормативни отстояния
от регулационните граници, с установяване на
показатели за застрояване за устройствена зона
5/Смф1 съгласно действащ ОУП, както следва:
височина – до 10 м (до 3 ет.); плътност – до
80 %; Кинт. – до 2,5, и озеленяване – минимум
20 %, включително и задължително паркиране
в границите на УПИ, съгласно приложения проект, който е неразделна част от решението; 2.
ПУП – ПУР за трасе на нова обслужваща улица,
в обвръзка със съществуваща обслужваща улица,
от о.т. 5 до о.т. 1 и със съществуваща улица на
в.с. Върли бряг за осигуряване на транспортен
достъп и възможност за провеждане на трасета
на техническата инфраструктура за захранване на
УПИ в границите на устройствена зона 5/Смф1 в
предвиденото разширение на населеното място до
второкласен път Бургас – Средец – II-79, съгласно
приложения проект, който е неразделна част от
решението. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Бургас, пред Административния
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съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
7042
23. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУ Т,
че е изработен проект за ПУП – ПРЗ за ПИ
с и ден т ификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142,
07079.3.1544, 07079.3.1905, 07079.3.1907, 07079.3.1908,
07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558,
07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442,
0 70 79.6 0 2 .4 45, 0 70 79.6 0 2 .4 4 6 , 0 70 79.6 0 2 .4 47,
0 70 79.6 0 2 .4 4 8 , 0 70 79.6 0 2 .4 49, 0 70 79.6 0 2 .450 ,
0 70 79.6 0 2 . 591, 0 70 79.6 0 2 . 58 8 , 0 70 79.6 0 2 . 589,
0 70 79.6 0 2 . 59 0 , 0 70 79.6 0 2 .452 , 0 70 79.6 0 2 .453,
0 70 79.6 0 2 .45 4 , 0 70 79.6 0 2 .455, 0 70 79.6 0 2 .456 ,
07079.602.724, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас в
устройствена зона 12/Смф в предвиденото разширение на строителните граници на населеното
място по ОУП на гр. Бургас и изменение на
ПУП – ПРЗ за УПИ І-9, УПИ ІІ-10 и УПИ ІІІ-6,
7 в бивш масив 139, УПИ І-14 и УПИ V-20 в бивш
масив 147 по недействаща КВС в устройствена
зона 12/Смф, в предвиденото разширение на
строителните граници на населеното място по
ОУП на гр. Бургас. 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 обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“.
7043
12. – Общинската служба по земеделие – Варна, на основание чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 във връзка
с чл. 28, ал. 3, т. 3 и чл. 18б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ
съобщава на всички заинтересувани лица, че във
връзка с изработването на помощен план, план на
новообразуваните имоти и регистри на имотите
към тях в цифров и графичен вид на основание
разпоредбите на § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ ще се
извърши съвместно уточняване (анкетиране) на
границите на имотите, които са разположени в
територия по § 4, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ в землището на с. Константиново, община Варна, област
Варна, местност Черешова градина. При явяване
за анкетиране бившите собственици да предоставят на фирмата – изпълнител, решенията на ПК
(ОСЗ) – Белослав/Варна, за признато право на
собственост в територия по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, а
ползвателите – документите за права върху имота
(заповед на кмета, удостоверения, протоколи за
оценка, вносни бележки за плащане, нотариални
актове и други документи). Земите с неустановени граници поради неявяване на заявители или
упълномощени от тях лица на основание чл. 18д,
ал. 5 от ППЗСПЗЗ се предоставят за стопанисване
от общината.
7063
14. – Община Велико Търново на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 328 по протокол № 12 от 27.08.2020 г. на Общинския съвет – Велико Търново, е одобрено
частично изменение на подробен устройствен
план – план за регулация за улица с о.т. 8112 –
1907 – 8622 – 8624 – 8625 – 8626 – 1912 – 1913 –
1914 – 1915 – 1916 – 8386 спрямо УПИ ХХ – общ.
и ж и л. ст рои телст во, смесено многофу нк ц.
предназначение, и УПИ VI – за обществено обслужване, стр., кв. 336 по подробния устройствен
план на гр. Велико Търново (улична регулация
в ж.к. Бузлуджа, ул. Георги Измирлиев, Велико Търново). След влизане в законова сила на
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ЧИ на ПУП да бъдат извършени процедури по
отчуждаване съгласно Закона за общинската
собственост – глава III. На основание чл. 215 от
ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Велико Търново пред Административния
съд – Велико Търново.
7077
73. – Община Ивайловград на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 101
от 23.09.2020 г. на Общинския съвет – Ивайловград,
е одобрен изработеният проект за ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за селищно образувание „Туристически
комплекс „Армира“ за ПИ с номера 32024.53.397,
32024.53.593, 32024.53.587, 32024.53.570, 32024.53.678
по кадастрална карта на землище Ивайловград,
ЕКАТТЕ 32024, община Ивайловград. Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ чрез Община Ивайловград пред Административния съд – Хасково, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
7089
71. – Община гр. Стамболийски, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че с Решение
№ 105 от 24.08.2020 г. на Общинския съвет – гр.
Стамболийски, е одобрен ПУП – парцеларен
план за обект „Приемник на ел. енергия – водна помпа“ в УПИ VII-000719, производствени,
складови, търговски и общественообслужващи
дейности (ПИ 51980.161.719 по КК), в землището
на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Стамболийски, до
Административния съд – Пловдив.
7059
105. – Община Троян, дирекция „Устройство
на територията“, на основание чл. 129, ал. 1 от
ЗУТ съобщава, че с Решение № 219 от протокол
№ 11 от 17.09.2020 г. на Общинския съвет – Троян,
е одобрен подробен устройствен план – план за
улична регулация (ПУП – ПУР) с цел създаване на
нова улица-тупик с осови точки (о.т.) 2285 – 2286
(поземлен имот с идентификатор 73198.507.592)
и нова улица-тупик с о.т. 2287 – 2288 – 2289 –
2290 – 2291 (поземлен имот с идентификатор
73198.507.593) за транспортно обслужване на
поземлен имот с идентификатор 73198.507.591 по
кадастралната карта и кадастралния регистър на
недвижимите имоти на гр. Троян, УПИ XXII-266
в кв. 152 по регулационния план на гр. Троян,
община Троян, област Ловеч. Проектът е изложен
в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до
12 ч. всеки работен ден. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението може да
бъде обжалвано чрез органа, издал акта, пред
Административния съд – Ловеч.
7075
12а. – Общинската служба по земеделие –
с. Аврен, област Варна, на основание чл. 18д, ал. 4,
5, и 6 във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 3 и чл. 18б,
ал. 2 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че във връзка с изработването на
помощен план, план на новообразуваните имоти
и регистри на имотите към тях в цифров и графичен вид на основание разпоредбите на § 4к,
ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ ще се извърши съвместно
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уточняване (анкетиране) на границите на имотите,
които са разположени в територия по § 4, ал. 1 от
ПЗРЗСПЗЗ в землището на с. Приселци, община
Аврен, област Варна, местност Крушките. При
явяване за анкетиране, бившите собственици да
предоставят на фирмата – изпълнител, решенията на ПК (ОСЗ) – Аврен, за признато право на
собственост в територия по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, а
ползвателите – документите за права върху имота
(заповед на кмета, удостоверения, протоколи за
оценка, вносни бележки за плащане, нотариални
актове и други документи). Земите с неустановени граници поради неявяване на заявители или
упълномощени от тях лица на основание чл. 18д,
ал. 5 от ППЗСПЗЗ се предоставят за стопанисване
от общината.
7064

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Земеделска
кооперация „Съгласие“ със седалище и адрес на
управление: с. Срацимир, община Силистра (ЗК
„Съгласие“), представлявана от председателя Емил
Илиев, против Наредба № 13 за мерките за опазване
на пчелите и пчелните семейства от отравяне и
начините на провеждане на растителнозащитни,
дезинфекционни, дезинсекционни дейности на
министъра на земеделието и храните (обн.; изм.,
ДВ, бр. 16 от 22.02.2019 г.) с искане за отмяна на
разпоредбите на чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1, по което е образувано адм. д. № 7226/2020 г. по описа
на Върховния административен съд, насрочено
за 19.01.2021 г.
7098
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 2223 по описа
за 2020 г. на Административния съд – Пловдив,
VІІ състав, с оспорващ: „Р. Д. Петрофф“ – ЕООД,
ответник: Общинския съвет „Родопи“, Пловдив,
и контролираща страна: Окръжната прокуратура – Пловдив, против Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги в община „Родопи“ – Пловдив,
прието с Решение № 18, взето с протокол № 5
от 17.12.2003 г. на Общинския съвет „Родопи“ в
частта на чл. 10, ал. 11, т. 3.
7036
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 253/2020 г. по протест на Районната
прокуратура – Смолян, срещу разпоредбата на
§ 2 от ПЗР на Наредбата за определяне обема на
животновъдната дейност и местата за отглеждане
на селскостопански животни, загробването им
при необходимост на територията на община
Смолян, приета с Решение № 240 от 25.06.2020 г.
на ОбС – Смолян. Съдът уведомява, че делото е
насрочено за 3.11.2020 г. от 13,30 ч., като заинтересованите лица могат да поискат с писмена молба
да се присъединят към оспорването или да встъпят
като страна наред с административния орган до
началото на устните състезания.
7037
Административният съд – Търговище, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест на Окръжната прокуратура –
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Търговище, срещу Наредбата за определяне размера
на местните данъци на територията на община
Омуртаг, приета с Решение № 31 по протокол № 5
от 29.02.2008 г. на Общинския съвет – гр. Омуртаг.
По протеста е образувано адм. д. № 212/2020 г. по
описа на Административния съд – Търговище, със
страни: Окръжната прокуратура – Търговище, и
Общинският съвет – Омуртаг. Делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
13.10.2020 г. от 10 ч.
7102
Ямболският окръжен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответника Крешник Челай, гражданин на
Република Албания, сега с неизвестен адрес, да се
яви в канцеларията на Окръжния съд – Ямбол, за
да получи препис от исковата молба и приложенията към нея по гр. д. № 104/2020 г. по описа на
съда, заведено от ищцата Иванка Динева Челай,
чрез пълномощник – адвокат С. Монева, с правно
основание чл. 66, ал. 2 от СК. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6998
Районният съд – Видин, гражданско отделение,
ІІІ състав, призовава Ненад Петрович, роден на
1.10.1983 г. в Република Сърбия, гражданин на
Сърбия, без регистриран постоянен и настоящ
адрес в Република България, да се яви в съда в двуседмичен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ като ответник по гр. дело
№ 190/2020 г. по описа на Районния съд – Видин,
заведено от Мая Ранджелович-Петрович с правно
основание чл. 49 от СК, за да посочи съдебен
адрес и да получи преписи от исковата молба и
приложенията към нея ведно със съобщението по
чл. 131 от ГПК. При неявяване на ответника или
упълномощено от него лице в указания срок съдът
ще му назначи особен представител и делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7046
Новозагорският районен съд, І състав, призовава Джахит Емре Дилек – гражданин на Република
Турция, роден на 26.03.2000 г., без регистриран
постоянен и настоящ адрес в Република България
и с неизвестен адрес в чужбина, в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ да
се яви в канцеларията на съда, гражданско отделение, на адрес: гр. Нова Загора, ул. Проф. М.
Балкански № 60, стая № 9, за да получи препис
от искова молба с приложения, подадена от Виолета Радостинова Иванова с правно основание
чл. 49, ал. 1 от СК, по която е образувано гр.д.
№ 512/2020 г. по описа на НЗРС, по която той е
ответник. В случай че ответникът не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6999
Пловдивският районен съд, Х състав, съобщава
на Габриела Изабел Ангелова-Бари, с неизвестен
адрес, че следва да се яви в деловодството на Районния съд – Пловдив, Х гр. състав, в двуседмичен
срок от публикацията в неофициалния раздел на
„Държавен вестник“ и да получи съдебните книжа
като ответник по гр. д. № 21306/2019 г. по описа
на Районния съд – Пловдив, Х гр. състав, заведено
от Людмила Иванова Ковачева за признаване на
собственост, с оглед депозиране на писмен отговор
по чл. 131 от ГПК. Ако въпреки публикацията
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ответникът не се яви в съда, при разглеждане на
делото, съдът му назначава особен представител.
7000
Софийският районен съд, 149-и състав, призовава в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ Азис Ахмед,
гражданин на Пакистан, с неизвестен адрес в
България, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, ІІІ гр. отделение, 149-и състав,
гр. София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, да получи
препис от исковата молба и приложенията по
гр. дело № 11970/2020 г., подадена от Христина
Стоянова Стоянова, с правна квалификация
чл. 127а от Семейния кодекс, както и да подаде
писмен отговор. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще
є назначи особен представител.
7038
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
83-ти състав, уведомява Дейвид Джордж Бекер,
роден на 4.01.1966 г., гражданин на САЩ, без адрес в Република България и с неизвестен адрес
в чужбина, че има качеството на ответник по
гр.д. № 18492/2020 г. по описа на СРС, ІІІ ГО,
83-ти състав, образувано по предявен иск от Румяна Младенова Тренева от София, иск с правно
основание чл. 127, ал. 2 от СК. Съдът указва на
същия, че в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, за връчване на книжата
по делото, като същият следва да посочи съдебен
адресат в страната, в противен случа делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7060
Софийският районен съд призовава ответника
Габриела Петреску да се яви в открито заседание
по гр.д. № 74280 по описа за 2018 г. на Софийския
районен съд, второ гражданско отделение, 60-и
състав, с предмет на делото съдебна делба на
4.11.2020 г. от 15,30 ч. в сградата на Софийския
районен съд на адрес бул. Цар Борис ІІІ № 54.
Указва на ответника, че следва да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7061
Софийският районен съд, ІІ ГО, 63 състав, призовава Ефтихиос Кириакидес, роден на 7.11.1986 г.
в Република Кипър, без адресна регистрация в Република България и с неизвестен адрес в чужбина,
да се яви в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в деловодството на съда, за
да получи съответен препис от исковата молба и
приложенията към нея, подадена от „Топлофикация
София“ – ЕАД, съдържаща искове за осъждане
на ответника да заплати сума, представляваща
стойността на незаплатена топлинна енергия и
законна лихва за забава върху нея, както и за
дялово разпределение и законна лихва върху тази
сума, които вземания са във връзка с предоставена от ищеца топлинна енергия в топлоснабден
имот, намиращ се в София, ул. Проф. Христо
Вакарелски № 5А, бл. 13, вх. А, ап. 3, по която
искова молба е образувано гр. д. № 79078/2015 г.
по описа на СРС, ІІ ГО, 63 състав. Предупреждава
призоваваното лице, че ако въпреки публикацията
не се яви в съда в посочения срок, ще му бъде
назначен особен представител.
7087
Софийският районен съд, 149 състав, призовава
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ М. Джамил Фдауи, гражданин
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на Сирийската арабска република, с неизвестен
адрес в България, да се яви в канцеларията на
Софийския районен съд, ІІІ гражданско отделение,
149 състав, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да
получи препис от искова молба и приложенията
по гр. д. № 27740/2020 г., подадена от Божура Георгиева Иванова, с правна квалификация чл. 49
от Семейния кодекс, както и да подаде писмен
отговор. В случай че не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще му
назначи особен представител.
7088
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гражданско дело
№ 2323/2017 г. по предявен иск от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество с БУЛСТАТ
131463734, чрез Пламен Георгиев Димитров в качеството на председател, с адрес: София, ул. Г. С.
Раковски № 112, и адрес за призоваване: Варна,
ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, против: Йонко
Райков Костадинов, ЕГН 6605142227, постоянен адрес: Варна, ул. Хан Тервел № 31, вх. Г, ет. 2, ап. 76,
с правно основание чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ
(отм.) във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ за
отнемане в полза на държавата на суми на обща
стойност 216 214 лв., както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 2
от ПЗРЗПКОНПИ от Йонко Райков Костадинов,
ЕГН 6605142227:
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„ТДК – Елит“ – ЕООД, ЕИК 115145974, peг. по
ф.д. № 4995/1994 г. на ОС – Пловдив, седалище и
адрес на управление: Варна, ул. Хан Тервел № 31,
вх. Г, ет. 2, ап. 76;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Биострой“ – ЕООД, ЕИК 103974045, peг. по ф.д.
№ 3895/2005 г. на ОС – Варна, седалище и адрес
на управление: Варна, ул. Иван Драсов № 25, вх. Б;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Вива
метал 808“ – ЕООД, ЕИК 200114858, peг. в търговския регистър на 14.05.2008 г., седалище и адрес
на управление: Варна, ул. Цариброд № 48, ет. 2;
сума в размер 2500 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Хидроник технолоджис“ – ЕООД, ЕИК 147241016,
peг. по ф.д. № 5128/2007 г. на ОС – Бургас, седалище и адрес на управление: Варна, ул. Парижка
комуна № 11;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Костадинов комерс – 66“ – ЕООД, ЕИК 148017277,
peг. по ф.д. № 876/2006 г. на ОС – Варна, седалище
и адрес на управление: Варна, ул. Яне Сандански
№ 6, ет. 1, ап. 2;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Хаяд
петролиум“ – ЕООД, ЕИК 103853200, peг. по ф.д.
№ 3436/2003 г. на ОС – Варна, седалище и адрес
на управление: гр. Белослав, ул. Иван Вазов № 19;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Жанс“ – ЕООД, ЕИК 148131996, peг. по ф.д.
№ 4196/2007 г. на ОС – Варна, седалище и адрес
на управление: Трявна, ул. Кънчо Скорчев № 6;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Посейдон
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фрозен фуудс“ – ЕООД, ЕИК 102695943, peг. по ф.д.
№ 1449/2001 г. на ОС – Бургас, седалище и адрес
на управление: Трявна, ул. Кънчо Скорчев № 6;
сума в размер 10 лв., платена за придобиването
на дружествени дялове от капитала на „Светла
2010“ – ЕООД, ЕИК 201256079, peг. в търговския
регистър на 1.09.2010 г., седалище и адрес на управление: Варна, ж.к. Младост, бл. 120, вх. 2, ет. 9;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Гранд
комерс – 2000“ – ЕООД, ЕИК 106063617, peг. по
ф.д. № 217/1999 г. на ОС – Враца, седалище и адрес
на управление: Трявна, ул. Ангел Кънчев № 41;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „А – 3
инвест“ – ЕООД, ЕИК 103912392, peг. по ф.д.
№ 4078/2004 г. на ОС – Варна, седалище и адрес
на управление: Варна, ул. Парижка комуна № 11;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Динев – металтрейдинг“ – ЕООД, ЕИК 200039603,
peг. в търговския регистър на 21.02.2008 г., седалище
и адрес на управление: Варна, ж.к. Вл. Варненчик,
бл. 404, вх. 11, ет. 2, ап. 13;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Лук – ар“ – ЕООД, ЕИК 103845260, peг. по ф.д.
№ 3310/2003 г. на ОС – Варна, седалище и адрес
на управление: Варна, ул. Иван Вазов № 19;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Лайт
импекс“ – ЕООД, ЕИК 200537842, peг. в търговския регистър на 10.01.2009 г., седалище и адрес
на управление: Варна, ул. Парижка комуна № 11;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Конект трейд“ – ЕООД, ЕИК 175366596, peг. по ф.д.
№ 1156/2007 г. на ОС – Варна, седалище и адрес
на управление: Варна, ул. Парижка комуна № 11;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Серафимов комерс“ – ЕООД, ЕИК 148135215, peг.
по ф.д. № 4475/2007 г. на ВОС, седалище и адрес
на управление: гр. Белослав, ул. Оборище № 16;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Синигера“ – ЕООД, ЕИК 107561827, peг. по ф.д.
№ 382/2004 г. на ОС – Габрово, седалище и адрес на управление: Бургас, ж.к. Славейков, бл. 8,
вх. 1, ет. 3;
сума в размер 1000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Стан 09“ – ЕООД, ЕИК 125572871, peг. по ф.д.
№ 171/2006 г. на ОС – Търговище, седалище и адрес
на управление: Търговище, ул. Опълченска № 15;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Р козметикс“ – ЕООД, ЕИК 103778737, peг. по ф.д.
№ 2009/2002 г. на ОС – Варна, седалище и адрес
на управление: Варна, бул. Сливница № 181А;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Акант
руж“ – ЕООД, ЕИК 200464593, peг. в търговския
регистър на 7.11.2008 г., седалище и адрес на управление: Трявна, ул. Кънчо Скорчев № 6;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Вероника Вели“ – ЕООД, ЕИК 103905791, peг.
по ф.д. № 3634/2004 г. на ОС – Варна, седалище и
адрес на управление: Варна, ж.к. Вл. Варненчик,
бл. 305, вх. 1, ет. 5, ап. 14;
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сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Бърнет
и Бернщайн България“ – ЕООД, ЕИК 131263299,
peг. по ф.д. № 6312/2004 г. на СТС, седалище и
адрес на управление: Варна, ж.к. Чайка, бл. 67,
вх. К, ет. 6, ап. 18;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Йо – Ра – Ко“ – ЕООД, ЕИК 116586110, peг. по
ф.д. № 152/2007 г. на ОС – Разград, седалище и
адрес на управление: Разград, ул. Странджа № 16;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Радоев“ – ЕООД, ЕИК 116585866, peг. по ф.д.
№ 129/2007 г. на ОС – Разград, седалище и адрес
на управление: Разград, ул. Странджа № 16;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Алекс 1“ – ЕООД, ЕИК 103679988, peг. по ф.д.
№ 49/2002 г. на ОС – Варна, седалище и адрес
на управление: Варна, ул. Пейо Яворов № 18А;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Брайт – 73“ – ЕООД, ЕИК 148063612, peг. по ф.д.
№ 4485/2006 г. на ОС – Варна, седалище и адрес
на управление: Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 308,
вх. 4, ет. 6, ап. 72;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Евромел“ – ЕООД, ЕИК 125511808, peг. по ф.д.
№ 1623/1996 г. на ВОС, седалище и адрес на управление: Търговище, ул. Преслав № 2, ап. 301;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Консулт ЕМ“ – ЕООД, ЕИК 103232930, peг. по
ф.д. № 3612/1997 г. на ОС – Варна, седалище и
адрес на управление: Варна, ж.к. Вл. Варненчик,
бл. 206, вх. 3, ет. 5, ап. 78;
сума в размер 50 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Же
строй“ – ЕООД, ЕИК 201789928, peг. в търговския
регистър на 11.11.2011 г., седалище и адрес на
управление: Варна, ул. Парижка комуна № 18;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Козирог-96“ – ЕООД, ЕИК 103298282, peг. по ф.д.
№ 806/1999 г. на ОС – Варна, седалище и адрес на
управление: Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 308,
вх. 4, ет. 6, ап. 72;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Ван-ко строй“ – ЕООД, ЕИК 148020921, peг. по
ф.д. № 1117/2006 г. на ОС – Варна, седалище и
адрес на управление: Варна, ул. Подвие № 29, к-с
„Б“, стая 208;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Формула 2“ – ЕООД, ЕИК 124651643, peг. по ф.д.
№ 840/2005 г. на ОС – Добрич, седалище и адрес
на управление: Трявна, ул. Ангел Кънчев № 41;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Голдан
метал 670“ – ЕООД, ЕИК 200113627, peг. в търговския регистър на 13.05.2008 г., седалище и адрес
на управление: Варна, ул. Цариброд № 48, ет. 2;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Самсон-инвест“ – ЕООД, ЕИК 148047402, peг.
по ф.д. № 3214/2006 г. на ОС – Варна, седалище
и адрес на управление: Варна, ул. Люляк № 30,
вх. 6, ет. 3, ап. 81;
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сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Булстрой-инженеринг – 2009“ – ЕООД, ЕИК
116510785, peг. по ф.д. № 627/2000 г. на ОС – Разград,
седалище и адрес на управление: гр. Белослав,
ул. Иван Вазов № 19;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Атлантис 777“ – ЕООД, ЕИК 121463935, peг. по
ф.д. № 10397/1997 г. на СТС, седалище и адрес на
управление: Варна, ж.к. Възраждане, бл. 49, вх. 1,
ет. 4, ап. 10;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Фактор фуд Варна“ – ЕООД, ЕИК 200811243, peг.
в търговския регистър на 7.08.2008 г., седалище
и адрес на управление: Варна, ул. Балик № 5,
ет. 4, ап. 5;
сума в размер 50 лв., платена за придобиването
на дружествени дялове от капитала на „Блу Бей
2012“ – ЕООД, ЕИК 202025723, peг. в търговския
регистър на 19.04.2012 г., седалище и адрес на
управление: Варна, ул. Хан Тервел № 31, бл. 12,
вх. Г, ет. 2, ап. 76;
сума в размер 2500 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Ес
Джи Мебел“ – ЕООД, ЕИК 200288679, peг. в търговския регистър на 9.08.2008 г., седалище и адрес
на управление: Русе, ул. Рига № 22, вх. 2, ет. 3;
сума в размер 2 лв., платена за придобиването
на дружествени дялове от капитала на „Фемили
гурме“ – ЕООД, ЕИК 201226698, peг. в търговския регистър на 10.08.2010 г., седалище и адрес
на управление: Трявна, ул. Кънчо Скорчев № 6;
сума в размер 50 лв., платена за придобиването
на дружествени дялове от капитала на „Блу Марин
2012“ – ЕООД, ЕИК 202025196, peг. в търговския
регистър на 19.04.2012 г., седалище и адрес на
управление: Варна, ул. Хан Тервел № 31, бл. 12,
вх. Г, ет. 2, ап. 76;
сума в размер 50 лв., платена за придобиването
на дружествени дялове от капитала на „Блу Сий
2012“ – ЕООД, ЕИК 202025680, peг. в търговския
регистър на 19.04.2012 г., седалище и адрес на
управление: Варна, ул. Хан Тервел № 31, бл. 12,
вх. Г, ет. 2, ап. 76;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „ЮП-Лифтконтрол“ – ЕООД, ЕИК 200042768, peг. в
търговския регистър на 26.02.2008 г., седалище и
адрес на управление: Варна, ул. Хан Тервел № 31,
вх. Г, ет. 2, ап. 76;
сума в размер 2 лв., платена за придобиването
на дружествени дялове от капитала на „Евро М
спорт“ – ЕООД, ЕИК 200919831, peг. в търговския
регистър на 11.11.2009 г., седалище и адрес на управление: Трявна, ул. Ангел Кънчев № 41;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Ай Ес
Пи кетъринг къмпани“ – ЕООД, ЕИК 175320976,
peг. по ф.д. № 491/2003 г. на ОС – Габрово, седалище и адрес на управление: Трявна, ул. Кънчо
Скорчев № 6;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Лифт ъп сървис“ – ЕООД, ЕИК 200797847, peг.
в търговски регистър на 28.07.2009 г., седалище и
адрес на управление: Варна, ул. Хан Тервел № 31,
вх. Г, ет. 2, ап. 76;
сума в размер 5000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
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„Рента кар – Е. Н.“ – ЕООД, ЕИК 148068421, peг.
в търговския регистър на 24.11.2006 г., седалище
и адрес на управление: Варна, ж.к. Владислав
Варненчик, бл. 4, вх. 11, ет. 2, ап. 8.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1, чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) и § 5, ал. 2 от
ПЗРЗПКОНПИ от Йонко Райков Костадинов, ЕГН
6605142227:
сума в размер 5000 лв., представляваща равностойността на отчуждени дружествени дялове от
капитала на „Теньо 56“ – ЕООД, ЕИК 103294316, peг.
по ф.д. № 2835/1994 г. на ВОС, седалище и адрес
на управление: гр. Белослав, ул. Иван Вазов № 19;
сума в размер 5000 лв., представляваща равностойността на отчуждени дружествени дялове от
капитала на „Иванекс“ – ЕООД, ЕИК 103041327,
peг. по ф.д. № 1623/1996 г. на ВОС, седалище и
адрес на управление: Варна, ж.к. Вл. Варненчик,
бл. 220, вх. 1, ет. 3, ап. 27;
сума в размер 5000 лв., представляваща равностойността на отчуждени дружествени дялове от
капитала на „Фактор Фуд“ – ЕООД, ЕИК 148071570,
peг. по ф.д. № 4846/2006 г. на ВОС, седалище и
адрес на управление: Варна, бул. Съборни № 22;
сума в размер 5000 лв., представляваща равностойността на отчуждени дружествени дялове от
капитала на „Уърлд марк“ – ЕООД, ЕИК 148035439,
peг. по ф.д. № 2019/2006 г. на ОС – Варна, седалище и адрес на управление: Варна, ул. Парижка
комуна № 11, тъй като след проверка е установено
значително несъответствие в имуществото на ответниците, пораждащо обосновано предположение,
че същото е незаконно придобито.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
14.01.2021 г. от 14,30 ч.
Указва на заинтересованите лица, че могат да
предявят претенциите си върху имуществото в
срок до датата на първото по делото съдебно заседание – 14.01.2021 г., и че неподадените в срока
претенции няма да бъдат разгледани от съда.
7001
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва в регистъра на политическите партии по партидата на партия „Съюз на демократичните сили“ по ф.д. № 1661/1997 г. следните
промени: заличава Костадин Иванов Марков като
заместник-председател и член на НИС; заличава
Димитър Александров Василев като председател
и член на КС; заличава Георги Димитров Пилев
като регионален представител за Южен централен район и като член на НИС; вписва Йордан
Стоянов Кръстанов като регионален представител
за Южен централен район и като член на НИС;
заличава Юлиян Атанасов Леков като регионален
представител за Югозападен район и като член на
НИС; вписва Костадин Крумов Костадинов като
регионален представител за Югозападен район и
като член на НИС.
7106
Со фи йск и я т г р а дск и с ъд на о снова н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 6553/2006 г. на Политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ
„ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“, както следва: нов
национален изпълнителен съвет в състав: Георги
Пейков Вълчев – председател, Митко Иванов
Димитров – зам.-председател, Надка Иванова

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5   

Бояджиева – зам.-председател, Тодор Стефанов
Сяров – главен секретар, Стоян Богомилов Проданов – член, Марин Стоянов Кадиев – член, Христофор Димитров Дишовски – член, Неделчо Стойчев
Неделчев – член, Георги Тодоров Петров – член,
Виктор Миронов Ценов – член, Васил Велков
Герлимов – член.
7107

ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
1. – Управителният съвет на Бадминтон клуб
„Левски – Люлин“ – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на
19.11.2020 г. в 10 ч. в София, район „Студентски“,
ул. Андрей Ляпчев № 1, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността; 2. приемане на основни
насоки за дейността за периода 2021 – 2022 г.; 3.
приемане на бюджет за периода 2021 – 2022 г.; 4.
приемане на изменения и допълнения в устава;
5. избор на управителен съвет и председател/
председатели; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
6963
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Балкански институт по труда и социалната политика“ – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 20.11.2020 г. в 11 ч. в централния
офис на сдружението в София, бул. Цариградско
шосе, бл. 22, при следния дневен ред: 1. избор
на управителен съвет; 2. приемане на промени
в устава на сдружението; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието
се отлага за същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7050
50. – Управителният съвет на СБФД – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение
от 16.09.2020 г. свиква годишно общо събрание
на съюза на 22.11.2020 г. в 9 ч. в Дома на киното – София, ул. Екзарх Йосиф № 37, при следния
дневен ред: 1. доклад на УС за дейността на СБФД;
2. отчет на приходите и разходите на СБФД за
2019 г. и бюджет на СБФД за 2021 г.; 3. доклад на
контролната комисия; 4. създаване на дъщерно
сдружение с нестопанска цел „Младежки съюз“;
5. създаване на дъщерно търговско дружество
към СБФД за организиране и провеждане на годишни филмови награди на СБФД; 6. разни. На
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 29 от устава на
СБФД общото събрание е законно, ако присъстват
повече от половината от съюзните членове. Ако
не се явят нужният брой съюзни членове в определеното време, общото събрание се отлага с един
час при същия дневен ред, след което то се смята
за редовно, колкото и съюзни членове да се явят.
6980
1. – Управителят на сдружение „Сумо клуб
„Хамър“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
30.11.2020 г. в 10 ч. в София, район „Младост“,
ж.к. Младост – 2, бл. 224, вх. 13, ет. 6, aп. 11, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишен финансов отчет за дейността на сдружението за 2019 г.;
2. приемане на нов адрес – седалище и управление
на сдружението; 3. избор на нов управител на
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сдружението; 4. приемане на изменения в устава
на сдружението; 5. други. Писмените материали
по дневния ред се намират на разположение на
членовете на сдружението на адрес: София, район
„Младост“, ж.к. Младост – 2, бл. 224, вх. 13, ет. 6,
ап. 11. При липса на кворум общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред независимо от кворума.
7093
1. – Управителният съвет на сдружение „Обектив“ – Перник, на основание устава на сдружението
и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 20.11.2020 г. в 18 ч. в клуб „Маракеш“,
Перник, ул. Благой Гебрев № 70, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишен доклад за дейността на
сдружението за 2017, 2018 и 2019 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет на сдружението за 2017,
2018 и 2019 г.; 3. доклад на председателя за дейността
на управителния съвет през 2017, 2018 и 2019 г. и
предложение за освобождаване от отговорност на
председателя и членовете на управителния съвет;
4. избор на председател и членове на управителния съвет; 5. промени в устава; 6. разни. Канят
се всички членове на сдружението. Проверката на
кворум започва в 18 ч. При липса на такъв общото
събрание ще се проведе същия ден от 19 ч., при
същия дневен ред, като решенията му ще бъдат
законни независимо от броя на присъстващите.
6918
1. – Управителният съвет на сдружение „Организационен комитет Гребане“ – Пловдив, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива общо събрание на 16.11.2020 г. в 10 ч. в
седалището на сдружението на адрес: Пловдив,
ул. Георги Трингов № 9, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за приемане на промени в
устава на сдружението; проект за решение: общото
събрание приема промени в устава на сдружение
„Организационен комитет Гребане“; 2. разни. При
липса на кворум в определения час на основание
чл. 26 от устава на сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден един
час по-късно на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на членовете.
7095
1. – Управителният съвет на сдружение Училищно настоятелство „Обединение“ към ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Раковски, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.11.2020 г. в
17 ч. в учителската стая на училището, със следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението;
2. освобождаване и приемане на нови членове; 3.
приемане на промени в устава; 4. избор на нов УС;
5. Решение за пререгистрация на сдружението в
търговския регистър на Агенцията по вписванията;
6. други. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6984
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10. – Управителният съвет на Сливенската търговско-промишлена палата, Сливен, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на палатата на 27.11.2020 г. в 17 ч. в Сливен, заседателната
зала „Възрожденска“ на НТС, ул. Цар Самуил № l,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на СТПП през периода
2016 г. – 2020 г.; 2. отчет на контролния съвет за
дейността на СТПП през периода 2016 г. – 2020 г.;
3. общи насоки за развитие на СТПП за периода
2021 г. – 2025 г.; 4. приемане на бюджет на СТПП
за периода 2021 г. – 2025 г.; 5. избор на управителен
съвет на СТПП; 6. избор на контролен съвет на
СТПП; 7. други. Поканват се всички членове да
присъстват на събранието. При липсата на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
членовете. Регистрирането на участниците започва
в 16 ч. пред зала „Възрожденска“ на НТС.
6985
1. – Управителният съвет на Регионална туристическа асоциация „Родопи“ – Смолян, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава на сдружението свиква общо отчетно-изборно събрание на
17.12.2020 г. в 14 ч. в ресторант „Централ“ – сградата
на областна администрация – Смолян, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
през периода 2019 – 2020 г.; 2. отчет на контролния съвет за 2019 u 2020 г.; 3. финансов отчет за
2019 и 2020 г. и проект на бюджет за 2021 г.; 4.
избор на членове на управителния и контролния
съвет; 5. приемане на програма за дейността на
Асоциацията през 2021 г.; 6. разни. Материалите
по дневния ред на събранието са на разположение
в офиса на сдружението един месец преди датата
на събранието. При липса на кворум събранието
ще се проведе същия ден, на същото място един
час по-късно при същия дневен ред.
7091
1. – Управителният съвет на „Регионално сдружение на общини Средногорие“ – с. Чавдар, Софийска област, на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от устава
и чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 20.11.2020 г. в 10 ч. в
заседателната зала на Община Чавдар, с. Чавдар,
ул. Христо Ботев № 9, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на управителния съвет и избор на
нов управителен съвет на сдружението и определяне
на мандата му; 2. освобождаване на председателя
и заместник-председателя на управителния съвет и
избор на нови председател и заместник-председател
на сдружението; 3. освобождаване на контрольора
и заместник-контрольора на сдружението и избор
на нови контрольор и заместник-контрольор; 4.
пререгистрация на сдружението в ТРРЮЛНЦ; 5.
разни.
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