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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.;
изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102
и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32,
45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.;
изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30,
52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107
от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и
76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1
на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14 от
2017 г.; изм., бр. 63, 65, 85, 90 и 103 от 2017 г.,
бр. 7, 15, 49 и 77 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г.;
Решение № 2 на Конституционния съд от
2019 г. – бр. 19 от 2019 г.; изм., бр. 29, 64 и 83
от 2019 г. и бр. 11 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:

„(1) При изтичане на мандата или предсрочното му прекратяване на основание чл. 130,
ал. 8, т. 1 от Конституцията на Република
България изборният член на Висшия съдебен
съвет, подал молба до съответната колегия
в 14-дневен срок от деня на изтичане или
предсрочно прекратяване на мандата, се
възстановява на длъжността съдия, прокурор
или следовател, заемана преди избора или на
равна по степен. Изборен член на Висшия
съдебен съвет, който отговаря на изискванията на чл. 164 и при наличие на положителна
комплексна оценка „много добра“ от последното проведено атестиране преди избора по
чл. 19 – 20, може да бъде назначен на длъжност
с една степен по-висока от заеманата преди
избора длъжност в органите на съдебната
власт. Времето, през което лицето е било
член на Висшия съдебен съвет, се зачита за
стаж по чл. 164, ал. 1 – 7.“
§ 2. В глава осемнадесета „а“ се създава
раздел IV с чл. 360у:
„Раздел IV
Информационна система на съдебното
изпълнение
Чл. 360у. (1) Министерството на правосъдието изгражда и поддържа информационна
система на съдебното изпълнение. Правото
на достъп до информационната система и
данните, които се събират и въвеждат, се
определя с наредба, издадена от министъра
на правосъдието.
(2) Съдебните изпълнители са длъжни
ежедневно да изпращат данни от входящия
регистър, изходящия регистър, регистъра на
заведените дела, съответно описната книга,
и дневника на извършените действия до ин-
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формационната система на съдебното изпълнение по ал. 1. Данните може да се подават
автоматично от информационните системи,
използвани от съответните съдебни изпълнители. Данните се подават по ред и във формат,
определени с наредбата по ал. 1.
(3) Чрез информационната система на съдебното изпълнение по ал. 1 Министерството на правосъдието предоставя електронни
административни услуги на участниците в
изпълнителните производства при спазване
на изискванията по Закона за електронното
управление.
(4) Достъпът до информационната система
по служебен път на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната
администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция,
е безплатен.
(5) На база на съдържащите се в информационната система по а л. 1 данни Министерството на правосъдието предоставя
е лек т р он н и а д м и н ис т рат и вн и ус л у г и з а
извършване на справки по движението на
изпълнителните дела по електронен път на
лицата, които имат правно основание за достъп до информацият а. Услугите се заявяват
през електронния портал на Министерството
на правосъдието. За предоставяне на услугите Министерството на правосъдието събира
такси в размери, определени с тарифа на
Министерския съвет.“
§ 3. В чл. 372 се създава ал. 3:
„(3) При извършване на проверки на дейността на съдебните изпълнители инспекторите от Инспектората на министъра на
правосъдието могат да използват системата
по чл. 360у.“
§ 4. Създава се чл. 402а:
„Чл. 402а. Към Министерството на правосъдието се създава Информационна система
„Единен регистър на вещите лица“, която
съдържа данните, вписани в списъците на
специалистите, утвърдени за вещи лица по
чл. 398, ал. 1 и 2. Данните се въвеждат в
регистъра по разпореждане на съответните
административни ръководители в органите
на съдебната власт незабавно след утвърждаването на списъците.“
§ 5. В чл. 403, ал. 1 се създава нова т. 4:
„4. правото на достъп до информационната система по чл. 402а и данните, които се
въвеждат в нея.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. В 6-месечен срок от влизането в сила
на този закон:
1. Министерският съвет приема изменения
та и допълненията в Тарифа № 1 към Закона
за държавните такси за таксите, събирани
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от съдилищата, прокуратурата, следствените
служби и Министерството на правосъдието,
произтичащи от този закон;
2. министърът на правосъдието издава
наредбата по чл. 360у, ал. 1.
§ 7. Наредбата по чл. 403, ал. 1 се привежда
в съответствие с този закон до 1 юли 2021 г.
§ 8. В Закона за частните съдебни изпълнители (обн., ДВ, бр. 43 от 2005 г.; изм., бр. 39
от 2006 г., бр. 31, 59 и 64 от 2007 г., бр. 69
от 2008 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г.,
бр. 49 от 2012 г., бр. 86 и 103 от 2017 г. и бр. 77
от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 76:
а) създава се нова ал. 5:
„(5) При осъществяване на проверките инспекторите по чл. 75, ал. 1 могат да използват
и информационната система по чл. 360у, ал. 1
от Закона за съдебната власт.“;
б) досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7.
2. Член 77а се изменя така:
„Информационна система на съдебното
изпълнение
Чл. 77а. При извършване на дейността си
частните съдебни изпълнители са длъжни да
подават ежедневно данни в информационната
система на съдебното изпълнение по ред и във
формат, определени с наредбата по чл. 360у,
ал. 1 от Закона за съдебната власт.“
§ 9. Параграфи 4 и 5 влизат в сила от
1 януари 2021 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 3 септември 2020 г. и на 30 септември
2020 г. и е подпечатан с официалния печат на
Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
7147

РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията по
енергетика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4
във връзка с чл. 15, ал. 4 от Правилника за
организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Александър Димитров Паунов като член на Комисията по енергетика.
2. Избира Мартин Стефанов Обрешков за
член на Комисията по енергетика.
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Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 1 октомври 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7242

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по транс
порт, информационни технологии и съобщения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4
във връзка с чл. 15, ал. 4 от Правилника за
организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Лало Георгиев Кирилов и
Александър Димитров Паунов като членове
на Комисията по транспорт, информационни
технологии и съобщения.
2. Избира Георги Ченков Търновалийски
и Росен Малинов Малинов за членове на
Комисията по транспорт, информационни
технологии и съобщения.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 1 октомври 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
7241

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по вът
решна сигурност и обществен ред
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4
във връзка с чл. 15, ал. 4 от Правилника за
организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Димитър Стоянов Стоянов
и Красимир Христов Янков като членове на
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
2. Избира Николай Димитров Пенев и Даниел Петков Йорданов за членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 1 октомври 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
7240
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РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по реги
он ална политика, благоустройство и местно
самоуправление
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4
във връзка с чл. 15, ал. 4 от Правилника за
организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Николай Георгиев Иванов
и Димитър Величков Георгиев като членове
на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
2. Избира Евдокия Славчова Асенова и
Теодора Атанасова Халачева за членове на
Комисията по регионална политика, благо
устройство и местно самоуправление.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 1 октомври 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
7239

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по по
литиките за българите в чужбина
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Кристиан Иванов Вигенин
като член на Комисията по политиките за
българите в чужбина.
2. Избира Анастас Маринов Попдимитров
за член на Комисията по политиките за българите в чужбина.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 1 октомври 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
7238

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по отбрана
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4 във
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връзка с чл. 15, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Георги Димитров Андреев
като член на Комисията по отбрана.
2. Избира Димитър Величков Георгиев за
член на Комисията по отбрана.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 1 октомври 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
7237

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по прав
ни въпроси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4
във връзка с чл. 15, ал. 4 от Правилника за
организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Димитър Стоянов Стоянов
като член на Комисията по правни въпроси.
2. Избира Кристиан Иванов Вигенин за
член на Комисията по правни въпроси.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 1 октомври 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
7236

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по труда,
социалната и демографската политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4
във връзка с чл. 15, ал. 4 от Правилника за
организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Николай Георгиев Иванов
като член на Комисията по труда, социалната
и демографската политика.
2. Избира Полина Александрова Шишкова
за член на Комисията по труда, социалната
и демографската политика.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 1 октомври 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
7235
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РЕШЕНИЕ

за промени в състава и ръководството на
Комисията по външна политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4
във връзка с чл. 15, ал. 4 от Правилника за
организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Валери Мирчев Жаблянов
като член на Комисията по външна политика.
2. Избира Стефан Иванов Бурджев за заместник-председател на Комисията по външна
политика.
3. Избира Десислав Петров Тасков за член
на Комисията по външна политика.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 1 октомври 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
7234

РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за раз
глеждане на проект на Конституцията на
Република България
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание и § 2 от
допълнителните разпоредби от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република
България.
2. Временната комисия обсъжда и анализира проекта на Конституцията на Република
България и предлага конкретни предложения
за промени в него.
3. Комисията се състои от осемнадесет
членове – по трима от всяка парламентарна
група и трима нечленуващи в парламентарна
група народни представители, в това число
председател и заместник-председател.
4. Избира ръководство и състав на комисията, както следва:
Председател: Десислава Вълчева Атанасова
Заместникпредседател: Искрен Василев Веселинов
Членове:
Красимир Георгиев Ципов
Тома Любомиров Биков
Борис Янков Ячев
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Христиан Радев Митев
Симеон Георгиев Найденов
Пламен Трифонов Христов
Елена Стефанова Пешева
Спас Янев Панчев.
5. Комисията се създава за срок от два
месеца.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 2 октомври 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7261

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
от 29 септември 2020 г.

по конституционно дело № 8 от 2020 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана КарагьозоваФинкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда Джелепова,
Павлина Панова, Атанас Семов, Красимир
Влахов, при участието на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа в закрито
заседание, проведено на 29 септември 2020 г.,
конституционно дело № 8 от 2020 г., докладвано от съдията Атанас Семов.
Констит у ционното производство е във
фазата за произнасяне по допустимостта на
искането по чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционен съд (ЗКС).
Конституционното дело е образувано на
14.05.2020 г. по искане на Висшия адвокатски съвет на основание чл. 150, ал. 4 във
връзка с чл. 149, ал. 1, т. 2, предл. първо от
Конституцията за установяване на противоконституционност на чл. 4, ал. 3 от Закона
за хазарта (обн., ДВ, бр. 26 от 30 март 2012 г.;
посл. изм. и доп., бр. 69 от 4 август 2020 г.)
(ЗХ) и на § 9 и 10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за хазарта (обн., ДВ,
бр. 14 от 18 февруари 2020 г., в сила от 22
февруари 2020 г.) (ЗИДЗХ). Съгласно чл. 4,
ал. 3 ЗХ лиценз за организиране на лотарийни
игри, с изключение на томбола, бинго, кено
и техните разновидности, може да бъде издаден само на държавата. Параграфи 9 и 10
от преходните и заключителните разпоредби
на ЗИДЗХ уреждат условията и сроковете
за привеждане в действие на забраната на
чл. 4, ал. 3 ЗХ.
В искането се твърди, че оспорените разпоредби нарушават права на гражданите и са
противоконституционни като противоречащи
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на чл. 4, ал. 1; чл. 17, ал. 1 и 3; чл. 18, ал. 4
и чл. 19, ал. 1 – 3 от Конституцията.
Според Висшия адвокатски съвет чл. 4, ал. 3
ЗХ въвежда фактически състав на монополно
положение на държавата върху организирането на лотарийни игри в противоречие с
чл. 18, ал. 4 от Конституцията. Посочената
разпоредба изброява изчерпателно сферите
на икономическа дейност, в които държавата
може да наложи монопол, като хазартните
дейности не са сред тях.
Вносителят изтъква, че оспорените разпоредби накърняват и правото на гражданите
на свободна стопанска инициатива, без да е
налице конституционно защитена ценност,
която да оправдае подобно засягане. Според
него посочената в мотивите към законопроекта цел да се осигурят допълнителни
средства за подпомагане на програмите на
Министерството на младежта и спорта чрез
дейността на държавното предприятие „Български спортен тотализатор“ не представлява
благо, годно да оправдае ограничаване на
конституционното право на свободна стопанска инициатива. Според вносителя дори и
да е възможно чрез тълкуване да се извлече
конституционна ценност, чиято защита се
преследва от законодателя с оспорваното
законодателно решение, разглежданото ограничение на правото на свободна стопанска
инициатива е непропорционално. На първо
място Законът за хазарта не е основният инструмент, чрез който се провежда държавната
политика в областта на спорта. Освен това
финансирането на младежки и спортни дейности чрез приходи от хазарт се осъществява
не само от печалбата на държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, но и
чрез вноски за социално отговорно поведение, които всички организатори на хазартни
игри са длъжни да правят (съгласно чл. 10а
и 14 ЗХ). Вносителят допълва, че простото
изключване на частните оператори от пазара на лотарийни игри по никакъв начин не
гарантира увеличаването на печалбите на
Българския спортен тотализатор, респективно
на средствата, предназначени за подкрепа на
спорта. Следователно приетата мярка дори
не е подходяща за постигането на декларираната цел от общ интерес.
Според Висшия адвокатски съвет налагането на държавен монопол по отношение само
на един от видовете хазартна дейност – лотариите – поставя организаторите на тези
игри в неравноправно положение спрямо останалите търговци, осъществяващи хазартна
дейност. Освен това законодателят поставя
държавно предприятие в привилегировано
положение спрямо частните субекти в про-
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тиворечие с изискването на чл. 19, ал. 2 от
Конституцията за създаване на равни правни
условия за стопанска дейност.
Вносителят навежда твърдения за противоречие на оспорената правна уредба с чл. 19,
ал. 3 от Конституцията, който изисква законът да закриля инвестициите и стопанската
дейност, както и за накърняване на правната
сигурност и защитените правни очаквания на
търговците, организиращи лотарийни игри.
Изтъква, че се нарушава и правото на
собственост, тъй като прекратяването на
дейността на организаторите на лотарийни
игри затруднява реализирането на вземанията на спечелилите лица. Последните биват
третирани по-неблагоприятно в сравнение с
участниците в игрите на Българския спортен
тотализатор.
Конституционният съд, за да се произнесе по допустимостта на искането, съобрази
следното:
Искането е отправено от Висшия адвокатски съвет, чието правомощие да сезира
Конституционния съд съгласно чл. 150, ал. 4
от Конституцията е ограничено до отправяне
на искания за установяване на противоконституционност на закон само при накърняване на
права и свободи на гражданите. Редакцията
на разпоредбата е идентична с тази на ал. 3,
отнасяща се до омбудсмана. Правото на Висшия адвокатски съвет – като един от висшите
органи на адвокатурата – и на омбудсмана да
се обръщат към конституционната юрисдикция
съответства на функцията на омбудсмана и на
адвоката на независими и самостойни защитници на правата и свободите на гражданите.
Между функциите на омбудсмана и на
Висшия адвокатски съвет има и съществени
разлики. Съгласно чл. 91а от Конституцията,
разглеждан във връзка с чл. 2 от Закона за
омбудсмана, той е обществен защитник и
неговата основна дейност е да се застъпва за
правата и свободите на гражданите, когато
те се засягат или нарушават с действие или
бездействие от държавните или общинските
органи и техните администрации, както и от
лицата, на които е възложено да предоставят
публични услуги, и от частноправни субекти.
От друга страна, според чл. 134, ал. 1, изр.
2 от Конституцията адвокатурата подпомага
гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси,
макар в искането на Висшия адвокатски съвет
да е посочено, че адвокатурата „е призвана
да брани правата и законните интереси на
гражданите и юридическите лица по силата
на чл. 134 от Конституцията“.
Правото на омбудсмана и на Висшия адвокатски съвет да сезират Конституционния
съд няма допълнителна уредба в Закона за
омбудсмана, респ. в Закона за адвокатурата.
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Ролята на омбудсмана и на Висшия адвокатски съвет по отношение на правата и
свободите на гражданите предполага възможност да сезират Конституционния съд,
когато смятат, че със закон се накърняват
основни права и свободи на гражданите. С
измененията на Конституцията през 2006 и
2015 г. конституционният законодател възлага първо на омбудсмана, а след това и на
Висшия адвокатски съвет право да сезират
Конституционния съд за установяване на
противоконституционност на закон, с който
се нарушават права и свободи на гражданите.
Конституционният съд в своята практика
посочва, че това са закрепените в Конституцията права, които са всеобщи, неотменими
и присъщи на всички граждани в това им качество (Определение № 1 от 21.02.2019 г. по к.д.
№ 1/2019 г.; Определение № 2 от 12.04.2016 г.
по к.д. № 12 от 2015 г.; Определение № 8 от
2.12.2010 г. по к.д. № 14 от 2010 г.).
Тъй като конституционният законодател е
определил компетентността на омбудсмана и
на Висшия адвокатски съвет по чл. 150, ал. 3
и 4 от Конституцията в съответствие с ролята
им в защита на правата на гражданите, същата
компетентност не следва да се разпростира по
тълкувателен път до защитата на интереси,
за които тези органи не са призвани да се
застъпват. Противното би довело до приравняването им със субектите по чл. 150, ал. 1
от Конституцията, които имат възможност
да сезират Конституционния съд във всички
хипотези на чл. 149, ал. 1. Въпреки че правото на омбудсмана и на Висшия адвокатски
съвет по чл. 150, ал. 3 и 4 е важен коректив
на липсата на индивидуална конституционна
жалба и осигурява своеобразен достъп на
гражданите до конституционно правосъдие,
то не може да се разширява по пътя на тълкуването извън неговото естество и да се
превръща във възможност за отстояване на
конкретни частни интереси. Като е очертал
рамки на компетентността на омбудсмана и
на Висшия адвокатски съвет и е предвидил
критерии за упражняването є, конституционният законодател им е предоставил сезиращи
правомощия, съответстващи на техните специфични конституционно предвидени функции
и поради това по-ограничени от сезиращите
правомощия на другите субекти, предвидени
в чл. 150 от Конституцията.
Оспорената в настоящото искане законова
уредба на организирането на лотарийни игри
налага прекратяване на съществуващите лицензи, притежавани от частни лица, и според
вносителя представлява създаване на държавен
монопол в противоречие с разпоредбата на
чл. 18, ал. 4 от Конституцията. Изчерпателното изброяване в тази разпоредба на сферите
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на икономическа дейност, в които държавата
може да наложи монопол, няма отношение към
правомощието на държавата да регламентира
стопанските дейности – както посочените
изрично в чл. 18, ал. 4, така и всички други.
Съгласно чл. 4, ал. 1 ЗХ хазартните игри и
дейностите по закона могат да се организират
само от търговски дружества, еднолични търговци относно дейностите по производство,
внос, разпространение и сервиз на игрално
оборудване, юридически лица с нестопанска
цел, що се отнася до благотворителни томболи (чл. 15 ЗХ), и държавата. Следователно
хазартните игри, с изключение на благотворителните томболи, представляват услуги,
които могат да бъдат предоставяни само от
лица, които имат качеството „търговец“, или
от държавата чрез Държавно предприятие
„Български спортен тотализатор“ (чл. 14, ал. 1
ЗХ). Държавата може да извършва такава
дейност единствено за подпомагане на спорта,
културата, здравеопазването, образованието
и социалното дело (чл. 4, ал. 1, т. 3 ЗХ). От
това следва, че организирането на хазартни
игри, а в това число и на лотарийни игри,
е специфична търговска дейност, която се
извършва по занятие от икономически субек
ти. Поради принципната невъзможност те да
се провеждат от частни лица в качеството
им на граждани, забраната на чл. 4, ал. 3
ЗХ и свързаните с нея разпоредби засягат
единствено стопанската дейност на търгов
ците, опериращи на съответни я пазар, и
тези, имащи желанието да навлязат на него.
Поради това оспорените разпоредби имат регулативно въздействие изцяло по отношение
на търговски отношения в сферата на хазарта
и не се отнасят до правата и свободите на
гражданите. На Висшия адвокатски съвет и
на омбудсмана не е предоставено право да
оспорват закони по съображения, че засягат
ст опанската дейност на икономи ческ и т е
оператори (Определение № 1 от 21.02.2019 г.
по к.д. № 1 от 2019 г.).
Констит у ционни ят съд е отбел язвал в
своята практика, че контролът за зачитане
на социалните и икономическите права, сред
които е и правото на свободна стопанска инициатива, следва да бъде съобразен с техните
специфики и разликите от гражданските и
политическите права. Уредбата на социалните и икономическите права предполага
по-широка свобода на преценка с оглед на
разполагаемия ресурс на държавата, както и на
необходимостта от засилен контрол над някои
стопански дейности, носещи икономически,
социални, здравни и други рискове, каквато
е например хазартът. В тази сфера следва да
се държи сметка за връзката на регулацията
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на социалните и икономическите права с провежданата държавна политика, определена от
законодателя, и да се зачита законодателната
дискреция при разпределянето на публичния
ресурс. В противен случай конституционният
контрол би бил използван по недопустим начин
за преразпределение на публични средства и
в крайна сметка за пренаписване на политическия дневен ред.
Ето защо не може да се приеме, че с разпоредбата на чл. 150, ал. 3 и 4 от Конституцията конституционният законодател е имал
намерение да предостави на омбудсмана или
на Висшия адвокатски съвет компетентност
за сезиране на Конституционния съд във
всички случаи на твърдяно нарушение на
обсъжданите права. Поради конституционно
установените предели на правото им да сезират Конституционния съд омбудсманът или
Висшият адвокатски съвет не могат по този
ред активно да се намесват в материалното
съдържание на социалните и икономическите
политики, провеждани от държавата (Определение № 2 от 12.04.2016 г. по к.д. № 12 от
2015 г.). Тези съображения се отнасят в още
по-голяма степен до лотариите, чиито икономически, социални и морални специфики
налагат упражняването на стриктен контрол от страна на държавата и въвеждането
на строги правила за провеждането им. За
разлика от класическите услуги лотариите
представляват игри, базирани на късмета,
които дават възможност на участниците в
тях да спечелят определена парична или
предметна награда.
Както бе изяснено по-горе, омбудсманът и
Висшият адвокатски съвет разполагат с ограничени правомощия да сезират Конституционния съд, що се отнася до регламентацията
на търговските отношения и стопанската
дейност на икономическите оператори, както
и да се намесват в икономическите политики, предприети от държавата, сред които е и
правната уредба на лотариите. Поради това
следва да се приеме, че те не са оправомощени да оспорват правната уредба на условията
за провеждане на лотарийни игри, тъй като
последните не засягат непосредствено права
и свободи на гражданите като такива.
Вносителят навежда твърдения, че забраната за организиране на лотарийни игри от
частни лица накърнява правото на собственост
на гражданите, тъй като се затруднява удовлетворяването на вземанията на спечелилите
от такива игри преди влизане в сила на чл. 4,
ал. 3 ЗХ. Конституционният съд намира, че
въпросът за изплащането на печалбите от
лотарийните игри не е пряко относим към
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оспорваната у редба и следователно е без
значение за предмета на настоящото конституционно производство.
Отношенията между организаторите на лотариите и печелившите не са иманентна част
от уредбата на равните условия за упражняване
на стопанска дейност. Конституционният съд
подчертава в Определение № 1 от 21.02.2019 г.
по к.д. № 1/2019 г., че „принципът на еднакви
правни условия за стопанска дейност не се
отнася до отношенията между производител
и потребител“. Въвеждането на забрана за
организиране на лотарийни игри от частни
лица няма отношение към дължимостта и
изискуемостта на вземанията на спечелилите, възникнали преди влизането в сила на
оспорените разпоредби, като по отношение
на тях продължават да важат всички правни
механизми за доброволно и принудително
изпълнение. Това се потвърждава от § 9, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби
на ЗИДЗХ, според който печалбите от частни лотарийни игри, които не са изплатени
до влизането в сила на закона, се изплащат
съгласно утвърдените игрални условия и правила за съответната игра.
Както бе изяснено по-горе, законодателят
притежава широка, макар и не неограничена,
свобода на преценка при приемането на уредбата на хазартните дейности, включително и
на условията за предоставяне на лицензи за
организиране на лотарии. Въпреки че може
да има практическо отражение за удовлетворяването на вземанията на печелившите,
предвиждането на критерии за лицензиране и
отнемането и прекратяването на лицензите за
организиране на лотарийни игри въз основа
на тези критерии е част от регулативните
правомощия на държавата и е един от контролните механизми, необходими за осигуряване на законосъобразното им провеждане.
В този смисъл оспорваната уредба се отнася
до обхвата на лицензионния режим за извършване на специфична търговска дейност,
контролирана от държавата, а не до правата
и свободите на гражданите.
От практиката на Конституционния съд
следва, че субектите по чл. 150, ал. 3 и 4 от
Конституцията не могат да оспорват и закон,
с който се нарушават права на граждани,
произтичащи от сключени от тях договори
за услуги (Определение № 8 от 2 декември
2010 г. по к.д. № 14/2010 г.).
Поради това Конституционният съд следва
да отхвърли като недопустимо искането на
Висшия адвокатски съвет по дело № 8 от 2020 г.
Въз основа на изложеното Конституционният съд

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

ОПРЕДЕЛИ:
Отклонява искането на Висшия адвокатски
съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 4, ал. 3 от
Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26 от 30 март
2012 г.; посл. изм. и доп., бр. 69 от 4 август
2020 г.) и на § 9 и 10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за хазарта (обн., ДВ,
бр. 14 от 18 февруари 2020 г., в сила от 22
февруари 2020 г.).
Прекратява производството по делото.
Връща на Висшия адвокатски съвет искането заедно с препис от определението.
Председател:
Борис Велчев
7143

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271
ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/тран
сфери за 2020 г. за изплащане на стипендии
по Програмата на мерките за закрила на
деца с изявени дарби от държавни, общин
ски и частни училища през 2020 г., приета с
Постановление № 50 на Министерския съвет
от 2020 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 2020 г.; изм. и
доп., бр. 77 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 26 335 лв. за изплащане
на стипендии на ученици от общинските
училища и на ученик от държавно спортно
училище, финансирано от Министерството
на младежта и спорта.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 25 120 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 1215 лв.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2,
т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на
обща субсидия за делегираните от държавата
дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да
се увеличат разходите по „Политика в областта
на спорта за учащи и спорта в свободното
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време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2020 г.
(2) Със сумата 1620 лв. да се увеличи показателят по чл. 25, ал. 3, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличи показателят по чл. 25, ал. 3, т. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 4. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а
от Закона за публичните финанси и чл. 2
от Постановление № 50 на Министерския
съвет от 2020 г. за приемане на Програма на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни, общински и частни училища
през 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта
и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Второ тримесечие
2020 г.
№

Община

Област

брой
стипендии

1. Банско

Благоевград

1

1 215

2. Козлодуй

Bраца

1

1 350

3. Дупница

Kюстендил

1

1 350

4. Ловеч

Ловеч

2

2 700

5. Перник

Перник

1

1 485

6. Разград

Pазград

2

2 700

7. Столична
община

София-град

8

10 260

сума
(в лв.)
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Второ тримесечие
2020 г.

№

Община

Област

брой
стипендии

сума
(в лв.)

8. Самоков

Софийска
област

3

4 050

9. Казанлък

Cтара Загора

1

10

20

25 120

Общо:
7153

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272
ОТ 1 ОКТОМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
предоставяне на речни информационни услуги
по вътрешните водни пътища на Република
България, приета с Постановление № 329
на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 3 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2014 г.,
бр. 33 от 2015 г. и бр. 59 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 8, ал. 2 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се отменя.
2. Точка 5 се отменя.
3. Създават се т. 7 – 9:
„7. Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2032
на Комисията от 20 ноември 2018 година за
изменение на Регламент (ЕО) № 416/2007 на
Комисията относно техническите спецификации за известия до корабните водачи (ОВ,
L 332/1 от 28.12.2018 г.);
8. Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1973
на Комисията от 7 декември 2018 година за
изменение на Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 909/2013 за определяне на техническите
спецификации на системата за изобразяване на електронни карти и информация за
корабоплаването по вътрешните водни пътища (ECDIS за вътрешните водни пътища)
в съответствие с Директива 2005/44/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L
324 от 19.12.2018 г.);
9. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/838
на Комисията от 20 февруари 2019 година относно технически спецификации за системите
за проследяване и локализиране на корабите
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 415/2007
(OВ, L 138 от 24.05.2019 г.).“
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
7231
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273
ОТ 1 ОКТОМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Тарифа № 4
за таксите, които се събират в системата
на Министерството на вътрешните работи
по Закона за държавните такси, приета с
Постановление № 53 на Министерския съвет
от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 1998 г.; изм. и
доп., бр. 9, 33 и 78 от 1999 г., бр. 43, 65 и 86
от 2000 г., бр. 27, 106 и 108 от 2001 г., бр. 24,
34, 39, 106 и 111 от 2003 г., бр. 15, 24, 32 и
36 от 2004 г., бр. 52 от 2006 г., бр. 16, 21, 26,
32 и 75 от 2007 г., бр. 81 от 2008 г., бр. 27 от
2009 г., бр. 18 и 75 от 2010 г., бр. 2, 7, 51 и 77
от 2011 г., бр. 27 и 103 от 2012 г., бр. 38 от
2013 г., бр. 50 и 74 от 2014 г., бр. 6, 29 и 57
от 2015 г., бр. 66 от 2016 г., бр. 24 от 2017 г. и
бр. 39, 49 и 75 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст на ал. 1 се изменя така:
„(1) За извършване на проверка по внесени
искания от заинтересовани лица за издаване
на сертификати за съответствие на обектите
с правилата и нормите за пожарна безопасност, становища за съответствие с правилата
и нормите за пожарна безопасност на обекти,
инсталации и съоръжения и други документи,
когато това е предвидено в нормативен акт,
и становища за съответствие на строежите с
правилата и нормите за пожарна безопасност
във връзка с въвеждането им в експлоатация
и за издаване на искания документ или решение за отказ за издаването му се събират
следните такси:“.
2. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„(2) За извършване на проверка по внесени
искания от заинтересовани лица за издаване
на становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за
пожарна безопасност и за издаване на искания
документ или решение за отказ за издаването
му се събират следните такси:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. по цялата документация на инвестиционния проект:
а) за строежите по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 – 50 на
сто от таксата по ал. 1 за съответния строеж;
б) за устройствените планове по ал. 1,
т. 5 – таксата по ал. 1;“
в) точка 3 се изменя така:
„3. по инвестиционен проект за извършване на основен ремонт, основно обновяване,
реконструкция и преустройство – 10 на сто
от таксата по т. 1.“
§ 2. В чл. 31а, ал. 3, след думата „разрешение“ се добавя „и за промяна на условията,
при които е издадено разрешение“.
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Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
7232

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274
ОТ 1 ОКТОМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 382 на Министерския съвет от 2015 г. за
приемане на План за развитие на въоръже
ните сили до 2020 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2016 г.;
изм. и доп., бр. 58 и 96 от 2016 г., бр. 51 от
2017 г., бр. 56, 106 и 108 от 2018 г. и бр. 86 и
101 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 382 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на План
за развитие на въоръжените сили до 2020 г.
(обн., ДВ, бр. 3 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 58 и
96 от 2016 г., бр. 51 от 2017 г., бр. 56, 106 и 108
от 2018 г. и бр. 86 и 101 от 2019 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде думите „служба „Военна информация“ и „Служба „Военна информация“
се заменят със „Служба „Военно разузнаване“,
а абревиатурата „СВИ“ се заменя със „СВР“.
2. В приложение № 2 (поверително) към
чл. 2 се правят изменения и допълнения съг
ласно приложението (поверително).
Заключителни разпоредби
§ 2. В Постановление № 54 на Министерския
съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на отбраната
и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната (обн., ДВ,
бр. 27 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 39 и 104 от
2011 г., бр. 50 и 92 от 2012 г., бр. 8, 55 и 76 от
2014 г., бр. 14, 37 и 94 от 2015 г., бр. 42, 54, 58
и 96 от 2016 г., бр. 78 от 2017 г., бр. 49, 56 и 106
от 2018 г., бр. 101 от 2019 г. и бр. 9 от 2020 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8 думите „служба „Военна информация“ се заменят със „Служба „Военно
разузнаване“.
2. В приложение № 6 към чл. 8, в т. 1
след думите „3098 щатни бройки“ се поставя
точка и запетая и се добавя „към 1 декември
2020 г. – 3101 щатни бройки“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
8 август 2020 г. с изключение на § 1, т. 2 и § 2,
т. 2, които влизат в сила от 1 декември 2020 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
7256
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС

за системите за пожарна безопасност
(FSS Code)
(Приет с Резолюция MSC.98(73) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 5 декември 2000 г.
В сила за Република България от 1 юли 2002 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква b) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
Като отбелязва преразглеждането на глава
II-2 от Международната конвенция за без
опасност на човешкия живот на море (SOLAS),
1974 г. (наричана по-долу „Конвенцията“),
Като признава необходимостта от продължаване на задължителното прилагане на
системите за пожарна безопасност, изисквани
от преразгледаната глава II-2 от Конвенцията,
Като отбелязва Резолюция MSC.99(73), с
която прие, наред с други, преразгледаната
глава II-2 от Конвенцията, за да направи
разпоредбите на Международния кодекс за
системи за пожарна безопасност (FSS кодекс)
задължителни съгласно Конвенцията,
Като взема предвид на своята седемдесет и
трета сесия текста на предложения FSS кодекс,
1. Приема Международния кодекс за системите за пожарна безопасност (FSS кодекс),
чийто текст се съдържа в приложението към
тази резолюция.
2. Приканва договарящите правителства по
Конвенцията да отбележат, че FSS кодексът
ще влезе в сила на 1 юли 2002 г. след влизането в сила на преразгледаната глава II-2 от
Конвенцията.
3. Изиск ва от генерални я секретар да
предаде заверени копия от тази резолюция и
текста на FSS кодекса, съдържащи се в приложението, на всички договарящи правителства
по Конвенцията.
4. Освен това отправя искане към генералния секретар да предаде копия от тази
резолюция и приложението към нея на всички
членове на Организацията, които не са договарящи правителства по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Международен кодекс за системите за пожарна
безопасност (FSS Code)
Съдържание
Предговор
Глава 1 Общи положения
Глава 2 Международни фланци
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Глава 3 Защита на персонала
Глава 4 Пожарогасители
Глава 5	Стационарни пожарогасителни
системи с газ
Глава 6	Стационарни пожарогасителни
системи с пяна
Глава 7	Стационарни пожарогасителни
системи за разпръскване на вода
и водна мъгла под налягане
Глава 8	Автоматични спринклерни, пожароизвестителни системи;
Глава 9	Стационарни пожароизвестителни системи
Глава 10	Системи за откриване на дим
чрез вземане на проби
Глава 11	Ниско разположени осветителни
системи
Глава 12	Стационарни аварийни противопожарни помпи
Глава 13	Разположение на средства за
евакуация
Глава 14	Стационарни системи за пяна
на палубата
Глава 15 Системи за инертен газ
Международен кодекс за системите за пожарна
безопасност (FSS Code)
Предговор
1 Целта на този Кодекс е да осиг у ри
меж д у народни стан дар т и за спец ифи чни
инженерни спецификации за системите за
пожарна безопасност, изисквани съгласно
глава II-2 от Международната конвенция за
безопасност на човешкия живот на море от
1974 г., с измененията.
2 На или след 1 юли 2002 г. този Кодекс ще
бъде задължителен за системите за пожарна
безопасност, изисквани от Международната
конвенция за безопасност на човешкия живот
на море от 1974 г., с измененията. Всяко бъдещо
изменение към Кодекса трябва да бъде прието
и въведено в сила в съответствие с процедурата, предвидена в член VIII от Конвенцията.
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1 Приложение
1.1 Този Кодекс се прилага за системите за
пожарна безопасност, посочени в глава II-2
от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.,
с измененията.
1.2 Освен ако изрично не е предвидено
друго, този Кодекс се прилага за системите за
пожарна безопасност на кораби, киловете на
които са в престой или които са в сходен етап
на строителство на или след 01 юли 2002 г.
2 Определения
2.1 „Администрация“ означава правителството на държавата, под чието знаме плава
корабът.
2.2 „Конвенция“ означава Международната
конвенция за безопасност на човешкия живот
на море от 1974 г., с измененията.
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2.3 „Кодекс за системите за пожарна без
опасност“ означава Международният кодекс
за системите за пожарна безопасност, както
е определен в глава II-2 от Международна
конвенция за безопасност на човешкия живот
на море от 1974 г., с измененията.
2.4 За целите на този Кодекс се прилагат
и определенията, съдържащи се в глава II-2
от Конвенцията.
3 Използване на еквиваленти и модерни
технологии
С цел да се даде възможност за модерни
технологии и разработване на системи за пожарна безопасност, Администрациите могат
да одобряват системи за пожарна безопасност,
които не са посочени в този Кодекс, ако са
изпълнени изискванията на глава II-2, част
F, от Конвенцията.
4 Използване на токсични пожарогаси
телни вещества
Не се разрешава използването на пожарогасително вещество, което, по мнение на
Администрацията, самостоятелно или при
очаквани условия на употреба, изпуска токсични газове, течности и други вещества в
такива количества, че да застраши хората.
ГЛАВА 2
МЕЖДУНАРОДЕН ФЛАНЕЦ
1 Приложение
Тази глава описва подробно спецификациите за международен фланец, както се изисква
в глава II-2 от Конвенцията.
2 Технически спецификации
2.1 Стандартни размери
Стандартните размери на международните
фланци са в съответствие със следната таблица:
Таблица 2.1 – Стандартни размери за меж
дународните фланци
Описание
Външен диаметър

Размер
178 mm

Вътрешен диа- 64 mm
метър
Диаметър на
132 mm
отвора на болта
Прорези във
фланеца

4 отвора с диаметър 19 mm,
разположени равно отдалечено
върху болтов кръг с гореспоменатия диаметър, прорязан към
периферията на фланеца

Дебелина на
фланеца

минимум 14,5 mm

Болтове и
гайки

4, всеки с диаметър 16 mm,
дължина 50 mm

2.2 Материали и принадлежности
Международните фланци са от стомана
или друг еквивалентен материал и са проектирани за обслужване от 1 N/mm 2 . Фланецът
има плоска повърхност от едната страна, а от
другата страна е постоянно прикрепен към
съединител, който ще пасва на хидранта и
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шланга на кораба. Връзката се съхранява
на борда на кораба заедно с уплътнение от
всякакъв материал, подходящ за работа с
1 N/mm 2 , заедно с четири болта с диаметър
16 mm и дължина 50 mm, четири гайки 16 mm
и осем шайби.
ГЛАВА 3
ЗАЩИТА НА ПЕРСОНАЛА
1 Приложение
Тази глава описва подробно спецификациите за защита на персонала, както се изисква
в глава II-2 от Конвенцията.
2 Технически спецификации
2.1 Снаряжение на пожарникаря
Снаряжението на пожарникаря се състои
от комплект лично оборудване и дихателен
апарат.
2.1.1 Лично оборудване
Личното оборудване се състои от следното:
.1 з ащитно облекло, изработено от материал, който предпазва кожата от
топлината, която се отделя от огъня,
и от изгаряния от горещи изпарения;
външната повърхност е водоустойчива;
.2 ботуши от гума или друг материал, който не е проводник на електричество;
.3 т върда каска, осигуряваща ефективна
защита срещу удар;
.4 е лектрически фенер (ръчен фенер)
от одобрен тип, който може да работи минимум в продължителност
на три часа; електрическите фенери
на танкери и тези, предназначени за
използване в опасни зони, да бъдат от
взривоустойчив тип; и
.5 б радва с дръжка, оборудвана с високоволтова изолация.
2.1.2 Дихателен апарат
Дихателният апарат е самостоятелен кислороден апарат със сгъстен въздух, при който
обемът на въздуха, съдържащ се в бутилките,
е най-малко 1200 l, или друг самостоятелен
кислороден апарат, който може да работи в
продължение на най-малко 30 минути. Всички бутилки с въздух на дихателния апарат са
взаимнозаменяеми.
2.1.3 Спасително въже
За всеки дихателен апарат се осигурява
огнеупорно спасително въже с дължина наймалко 30 m. Спасителното въже преминава
успешно изпитването за одобрение при статично натоварване от 3,5 kN в продължение
на 5 минути без неизправност. Спасителното
въже да може да се прикачва със заключалка
към колана на апарата или към друг отделен колан, за да се предотврати откачване
на дихателния апарат при използването на
спасителното въже.
2.2 Дихателни апарати за аварийно напус
кане на помещение
2.2.1. Общи положения
2.2.1.1 Дихателни апарати за аварийно напускане на помещение представляват апарат
за въздух или кислороден апарат, който се
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използва само за евакуация от помещението,
което има опасна атмосфера и е от одобрен тип.
2.2.1.2 Дихателни апарати за аварийно
напускане на помещение не се използват за
гасене на пожари, навлизане в незаети отсеци
или танкове с недостиг на кислород, нито
се носят от пожарникари. В тези случаи се
използва самостоятелен кислороден апарат,
който е специално пригоден за такива приложения.
2.2.2. Определения
2.2.2.1 Частта за лице означава покривало
за лице, което е проектирано да образува
пълно уплътнение около очите, носа и устата,
закрепена на място с подходящи средства.
2.2.2.2 Качулка означава покривало за
глава, което напълно покрива главата, врата
и може да покрива части от раменете.
2.2.2.3 Опасна атмосфера означава всяка
атмосфера, която е непосредствено опасна за
живота или здравето.
2.2.3. Особености
2.2.3.1 Дихателни апарати за аварийно напускане на помещение имат продължителност
на експлоатация най-малко 10 минути.
2.2.3.2 Дихателни апарати за аварийно напускане на помещение включват качулка или
цяла част за лице, според случая, за защита на
очите, носа и устата по време на евакуация.
Качулките и частите за лице са изработени
от огнеупорни материали и имат прозрачен
прозорец за наблюдение.
2.2.3.3 Изведената от действие противогазова маска да може да се носи със „свободни
ръце“.
2.2.3.4 Когато се съхранява, дихателният
апарат за аварийно напускане на помещение
се защитава по подходящ начин от околната
среда.
2.2.3.5 На дихателния апарат за аварийно
напускане на помещение ясно се отпечатват
кратки инструкции или диаграми, които ясно
показват нейното използване. Процедурите за
поставяне са бързи и лесни за разрешаване в
ситуации, в които има малко време за търсене
на безопасност от опасна атмосфера.
2.2.4. Маркировки
Изискванията за техническо обслужване,
търговската марка и серийният номер на производителя, срокът на годност с придружаващата дата на производство и наименованието
на одобряващия орган се отпечатват на всеки
дихателен апарат за аварийно напускане на
помещение. Всички звена за обучение за противогазова маска да бъдат ясно обозначени.
ГЛАВА 4
ПОЖАРОГАСИТЕЛИ
1 Приложение
Тази глава описва подробно спецификациите за пожарогасителите, както се изисква в
глава II-2 от Конвенцията.
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2 Одобрение на типа
Всички пожарогасители да са одобрен
тип и конструкция, въз основа на насоките,
разработени от Организацията.
3 Технически спецификации
3.1 Пожарогасител
3.1.1 Количество вещество
3.1.1.1 Всеки прахов пожарогасител или
пожарогасител с въглероден диоксид е с вместимост най-малко 5 kg, а всеки пожарогасител
с пяна е с вместимост най-малко 9 l. Масата
на всички преносими пожарогасители да не
надвишава 23 kg и да имат пожарогасителна
способност най-малко равна на тази на 9 l
пожарогасител с течност.
3.1.1.2 Администрацията определя еквивалентите на пожарогасителите.
3.1.2. Презареждане
За презареждане могат да се използват
само одобрени устройства за презареждане
на въпросните пожарогасители.
3.2 Преносими апликатори за пяна
Преносимият апликатор за пяна се състои
от дюза за пяна от индукционен тип, който
може да се свърже с противопожарния тръбопровод чрез противопожарен шланг, заедно с преносим танк, съдържащ най-малко
20 l пенообразуваща течност и един резервен
танк с пенообразуваща течност. Дюзата е в
състояние да произвежда ефективна пяна,
подходяща за потушаване на пожар от масло,
при норма най-малко 1,5 m 3 в минута.
ГЛАВА 5
СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ
СИСТЕМИ С ГАЗ
1 Приложение
Тази глава описва подробно спецификациите за стационарните пожарогасителни
системи с газ, както се изисква в глава II-2
от Конвенцията.
2 Технически спецификации
2.1 Общи положения
2.1.1 Пожарогасително вещество
2.1.1.1 Когато количеството пожарогасително вещество е необходимо да предпазва
повече от един отсек, количеството на наличното вещество не е необходимо да е повече
от най-голямото количество, необходимо за
защитата на всеки отсек.
2.1.1.2 Обемът на пусковите въздухосъбирателни резервоари, преобразуван в свободен
въздушен обем, се добавя към брутния обем
на машинното отделение при изчисляване на
необходимото количество пожарогасително
вещество. Като алтернатива, изпускателна
тръба от предпазните клапани може да бъде
монтирана и изведена директно на открито.
2.1.1.3 Осигуряват се средства за екипажа
за безопасно проверяване на количеството
пожарогасително вещество в контейнерите.
2.1.1.4 Контейнерите за ск ладиране на
пожарогасително вещество и свързаните с
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тях компоненти под налягане се изграждат
в съответствие с кодексите за практики под
налягане при удовлетворение на Администрацията, като се отчита местонахождението им
и максималните температури на околната
среда, които могат да се очакват по време
на работата им.
2.1.2 Изисквания за монтаж
2.1.2.1 Местоположението на тръбите и на
накрайниците за пренос на пожарогасителни
вещества осигурява равномерно разпределение
на пожарогасителното вещество.
2.1.2.2 Освен ако А дминистрацията не
разреши друго, контейнерите под налягане,
необходими за съхраняване на пожарогасителни вещества, различни от пара, се разполагат
извън защитените отсеци в съответствие с
правило ІІ-2/10.4.3 от Конвенцията.
2.1.2.3 Резервните части за системата се
съхраняват на борда и отговарят на изискванията на Администрацията.
2.1.3 Изисквания за управление на сис
темата
2.1.3.1 Тръбите, необходими за пренос на
пожарогасителни вещества към защитените помещения, се оборудват с регулиращи
клапани с ясна маркировка, показваща помещенията, към които водят тръбите. Монтират се подходящи средства за предпазване
от теч на тези вещества в това помещение
по невнимание. Когато един товарен отсек,
оборудван с пожарогасителна система с газ,
се използва като пътническо помещение, газовата връзка се изпразва по време на това
използване. Тръбите могат да преминават през
жилищни помещения, при условие че са със
значителна дебелина и че тяхната херметичност се проверява с изпитване под налягане,
след тяхното монтиране, при хидростатичен
напор не по-малък от 5 N/mm 2 . Освен това
т р ъби т е, п рем и на ва щ и п рез ж и л и щ н и т е
зони, се свързват само чрез заваряване и не
са оборудвани с дренажи или други отвори
в тези отсеци. Тръбите не преминават през
хладилни отсеци.
2.1.3.2 Във всяко ро-ро пространство или
друго помещение, в което обикновено персоналът работи или до което има достъп, се
осигуряват средства за автоматична звукова
сигнализация за предупреждение за освобождаването на пожарогасителното вещество.
Известяването за предварително разреждане
се задейства автоматично (напр. чрез отваряне
на вратата на освобождаващия шкаф). Известяването се задейства за времето, необходимо
за евакуиране на отсека, но в никакъв случай
по-малко от 20 s, преди веществото да бъде
освободено. Конвенционалните товарни отсеци
и малките отсеци (като компресорни помещения, шкафове за боядисване и т.н.) само с
локално освобождаване не е необходимо да
бъдат снабдени с такова известяване.
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2.1.3.3 Средствата за контрол на всяка
стационарна газова пожарогасителна система
са леснодостъпни, лесно се задействат и са
групирани заедно на колкото е възможно помалко места, за които вероятността да бъдат
блокирани от пожар в защитеното помещение
е много малка. На всяко място са разположени ясни инструкции за експлоатацията на
системата по отношение безопасността на
персонала.
2.1.3.4 Не се разрешава автоматично освобождаване на пожарогасителното вещество,
освен ако не е разрешено от Администрацията.
2.2 Системи с въглероден диоксид
2.2.1 Количество пожарогасително ве
щество
2.2.1.1 Наличното количество въглероден
диоксид в товарните отсеци, освен ако не е
предвидено друго, е достатъчно, за да осигури
минимален обем от свободен газ, равен на
30 % от брутния обем на най-големия товарен
отсек на кораба, който се защитава.
2.2.1.2 Количеството въглероден диоксид
за машинните отделения, е достатъчно, за да
осигури минимален обем свободен газ, равен
на най-големия от следните обеми:
.1 4 0 % от брутния обем на най-голямото защитено машинно отделение,
обемът на което да изключи тази част
от корпуса над нивото, при което
хоризонталната площ на корпуса е
40 % или по-малко от хоризонталната
площ на съответния отсек, измерен по
средата между горната част на танка
и най-ниската част на корпуса; или
.2 35 % от брутния обем на най-голямото защитено машинно отделение,
включително корпуса.
2.2.1.3 Процентите, посочени в параграф
2.2.1.2 по-горе, могат да бъдат намалени съответно на 35 % и 30 %, за товарни кораби с
брутен тонаж по-малък от 2000, при условие
че когато две или повече машинни отделения не са напълно отделени, те се считат за
образуващи едно отделение.
2.2.1.4 За целите на този параграф обемът
на свободния въглероден диоксид се изчислява
на 0,56 m 3/kg.
2.2.1.5 При машинни отделения стационарната тръбопроводна система осигурява освобождаването на 85 % от газа в помещението
в рамките на 2 минути.
2.2.2. Уреди за управление
Системите с въглероден диоксид отговарят
на следните изисквания:
.1 д ва отделни уреда за управление се
осигу ряват за освобож даването на
въглероден диоксид в защитено отделение и за гарантиране на задействането
на известяването; използва се един
такъв уред за отваряне на клапана
на тръбопроводната система, която
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отвежда газа в защитеното отделение,
и се използва втори уред за управление
за изпускане на газа от контейнерите
за съхранение; и
.2 д вата уреда за управление се разполагат
в кутия за освобождаване, която е ясно
обозначена за конкретното отделение;
ако кутията, съдържаща уредите за
управление, се заключва, ключът за
кутията се пази в корпус със стъкло,
което се чупи, и е разположен на видно място непосредствено до кутията.
2.3 Изисквания към парните системи
Котелът или котлите, които са на разположение за подаване на пара, да имат изпарение
от най-малко 1 kg пара на час за всеки 0,75 m 3
от брутния обем на най-голямото защитено
отделение. В допълнение към спазването на
гореспоменатите изисквания, системите във
всички отношения се определят от и по начин,
удовлетворяващ Администрацията.
2.4 Системи, използващи газообразни
продукти от изгарянето на гориво
2.4.1 Общи положения
Когато газ, различен от въглероден диоксид или пара, както е разрешено в параграф
2.3, се произвежда на кораба и се използва
като пожарогасително вещество, системата
отговаря на изискванията в параграф 2.4.2.
2.4.2 Изисквания на системите
2.4.2.1 Газообразни продукти
Газът е газообразен продукт от изгарянето
на гориво, в който съдържанието на кислород,
съдържанието на въглероден оксид, корозивните елементи и всички твърди горими
елементи в газообразен продукт са намалени
до допустим минимум.
2.4.2.2 Капацитет на пожарогасителните
системи
2.4.2.2.1 Когато такъв газ се използва като
пожарогасително вещество в стационарна
пожарогасителна система за защита на машинните отделения, той осигурява защита,
еквивалентна на тази, осигурявана от стационарна система, използваща въглероден
диоксид като вещество.
2.4.2.2.2 Когато такъв газ се използва като
пожарогасително вещество в стационарна пожарогасителна система за защита на товарните
отсеци, се осигурява достатъчно количество
от този газ, за да се подава на всеки час свободен газ най-малко равен на 25 % от брутния
обем на най-големия защитен по този начин
отсек за период от 72 часа.
2.5 Еквивалентни стационарни пожарога
сителни системи с газ за машинни отделения
и товарни помпени камери
Стационарни пожарогасителни системи с
газ, еквивалентни на посочените в параграфи
2.2 до 2.4, се одобряват от Администрацията
въз основа на насоките, разработени от Организацията.
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ГЛАВА 6
СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ
СИСТЕМИ С ПЯНА
1 Приложение
Тази глава описва подробно спецификациите за стационарните пожарогасителни
системи с пяна, както се изисква в глава II-2
от Конвенцията.
2 Технически спецификации
2.1 Общи положения
Стационарните пожарогасителни системи
с пяна са в състояние да осигурят пяна, подходяща за гасене на пожари от масло.
2.2 Стационарни пожарогасителни системи
с пяна с висок коефициент на разширение
2.2.1 Количество и показатели на концен
трати от пяна
2.2.1.1 Концентратите от пяна в пожарогасителни системи с пяна с висок коефициент
на разширение се одобряват от Администрацията въз основа на насоките, разработени
от Организацията.
2.2.1.2 Всяка необходима стационарна
пожарогасителна система с пяна с голям
коефициент на разширение в машинните
отделения може, през стационарните си изпускателни отвори, бързо да освобождава
количеството пяна, което е достатъчно, за да
се запълни най-голямото защитено отделение
при най-малка норма от 1 m в дълбочина в
минута. Количеството налична пенообразуваща течност е достатъчно за образуване на
пяна, обемът на която е равен на пет пъти
обема на най-голямото защитено отделение.
Коефициентът на разширение на пяната не
надвишава 1 000 към 1.
2.2.1.3 Администрацията може да разреши
алтернативни мерки и скорост на изпускане,
при условие че е убедена, че е постигната
еквивалентна защита.
2.2.2 Изисквания за монтаж
2.2.2.1 Тръбопроводите за пяна, въздухопроводите към генератора за пяна и броят
на пенообразуващите агрегати, по мнение
на Администрацията, осигуряват ефективно
производство и разпределение на пяната.
2.2.2.2 Тръбопроводите за пяна, подавана
от генератора, са разположени така, че пожар
в защитеното отделение не може да засегне
оборудването за генериране на пяна. Ако
генераторите за пяна са разположени в близост до защитеното отделение, се инсталират
тръбопроводи за подаване на пяна, които
да позволяват най-малко 450 mm отстояние
между генераторите и защитеното отделение.
Тръбопроводите за подаване на пяна са изработени от стомана с дебелина не по-малка от
5 mm. Освен това на отворите в граничните
вертикални прегради или палуби между генераторите за пяна и защитеното отделение се
монтират регулатори от неръждаема стомана
(единични или многозъби) с дебелина не помалка от 3 mm. Регулаторите се задействат
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автоматично (електрически, пневматично или
хидравлично) посредством дистанционно управление на генератора за пяна, свързан с тях.
2.2.2.3 Генераторът за пяна, енергийните
му източници, пенообразуващата течност и
командните устройства на системата са леснодостъпни и лесни за боравене и са групирани
заедно на колкото е възможно по-малко места,
които е слабо вероятно да бъдат изолирани
от пожар в защитеното отделение.
2.3 Стационарни пожарогасителни системи
с пяна с нисък коефициент на разширение
2.3.1 Количество и концентрати от пяна
2.3.1.1 Концентратите от пяна в пожарогасителните системи с пяна с нисък коефициент
на разширение се одобряват от Администрацията въз основа на насоките, разработени
от Организацията.
2.3.1.2 Системата е в състояние да изпуска
през стационарни изпускателни отвори за не
повече от 5 минути количество пяна, достатъчно да покрие до дълбочина 150 mm найголямата единична площ, върху която може
да се разлее течното гориво. Коефициентът на
разширение на пяната не надвишава 12 към 1.
2.3.2 Изисквания за монтаж
2.3.2.1 Осигуряват се средства за ефективно
разпространяване на пяната чрез постоянна
тръбопроводна система и регулиращи вентили
или кранове към подходящи изпускателни
отвори, както и за ефективно направляване
на пяната чрез стационарни дюзи към останалите основни пожароопасни зони в защитеното отделение. Средствата за ефективно
разпределение на пяната да бъдат доказано
приемливи за Администрацията чрез изчисление или изпитване.
2.3.2.2 Средствата за контрол на всяка
такава система са леснодостъпни, лесно се
задействат и са групирани заедно на колкото е възможно по-малко места, за които
вероятността да бъдат блокирани от пожар в
защитеното помещение е много малка.
ГЛАВА 7
СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИС
ТЕМИ ЗА РАЗПРЪСКВАНЕ НА ВОДА И ВОДНА
МЪГЛА ПОД НАЛЯГАНЕ
1 Приложение
Тази глава описва подробно спецификациите за стационарните пожарогасителни системи
за разпръскване на вода и водна мъгла под
налягане, както се изисква в глава II-2 от
Конвенцията.
2 Технически спецификации
2.1 Стационарни пожарогасителни системи
за разпръскване на вода под налягане
2.1.1 Дюзи и помпи
2.1.1.1 Всяка необходима стационарна пожарогасителна система за разпръскване на
вода под налягане в машинните отделения е
оборудвана с пръскащи дюзи от одобрен тип.
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2.1.1.2 Броят и разположението на дюзите
удовлетворяват Администрацията и осигуряват
ефективно средно разпределение на водата от
най-малко 5 l/m 2/min в защитените отделения.
Когато се прецени, че са необходими увеличени дози на приложение, те да удовлетворяват
Администрацията.
2.1.1.3 Предприемат се мерки срещу запушване на дюзите с нечистотии във водата
или от корозия в тръбите, дюзите, вентилите
и помпата.
2.1.1.4 Помпата може да захранва едновременно с необходимото налягане всички
сектори на системата във всяко едно защитено
отделение.
2.1.1.5 Помпата може да се задвижва от
самостоятелен механизъм с вътрешно горене, но ако е зависима от енергозахранването
от аварийния генератор, монтиран в съответствие с разпоредбите на правило II-1/42
или правило II-1/43 от Конвенцията, според
случая, този генератор може да се задвижва
автоматично в случай на отказ на главното
електрозахранване, така че захранването,
необходимо за помпата по параграф 2.1.1.4,
да се предостави веднага. Самостоятелният
механизъм с вътрешно горене за задвижване
на помпата се разполага така, че пожар в
защитеното отделение или отделения да не
може да засегне подаването на въздух към
механизма.
2.1.2 Изисквания за монтаж
2.1.2.1 Дюзите се монтират над сантините,
горните части на танковете и други зони,
върху които е възможно да се разлее течно
гориво, и също така над други специфични
пожароопасни места в машинните отделения.
2.1.2.2 Системата може да бъде разделена на
сектори, като разпределителните вентили на
всяка могат да се управляват от леснодостъпни
места извън защитените отделения, за да не
бъдат изолирани от огъня в тези отделения.
2.1.2.3 Помпата и нейните уреди за управление се монтират извън защитеното отделение или отделения. Пожар в отделението
или отделенията, защитени със системата за
пръскане на вода, не може да наруши функционирането на системата.
2.1.3 Изисквания за управление на сис
темата
Системата се поддържа при необходимото налягане, а помпата за подаване на вода
за системата се задейства автоматично при
спадане на налягането в системата.
2.2 Еквивалентни пожарогасителни сис
теми за водна мъгла
Пожарогасителните системи за водна мъгла
в машинните отделения и товарните помпени
камери се одобряват от Администрацията
въз основа на насоките, разработени от Организацията.
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ГЛАВА 8
АВТОМАТИЧНИ СПРИНКЛЕРНИ, ПОЖ АРО
ОТКРИВАЩИ И ПОЖ АРОИЗВЕСТИТЕЛНИ
СИСТЕМИ
1 Приложение
Тази глава описва подробно спецификациите за автоматичните спринклерни, пожарооткриващи и пожароизвестителни системи,
както се изисква в глава II-2 от Конвенцията.
2 Технически спецификации
2.1 Общи положения
2.1.1 Тип на спринклерните системи
Автоматичните спринклерни системи са от
мокър тип тръби, но малки открити сектори
може да бъдат от сух тип тръби, когато, по
мнение на Администрацията, това е наложителна предпазна мярка. Сауните се оборудват
със суха тръбопроводна система с глави на
спринклерите с работна температура до 140 °C.
2.1.2 Спринклерни системи, еквивалентни
на посочените в параграфи 2.2 до 2.4
А втомат и чни те сп ринк лерни системи,
еквивалентни на посочените в параграфи
2.2 до 2.4, се одобряват от Администрацията
въз основа на насоките, разработени от Организацията.
2.2 Източници на електрозахранване
2.2.1 Пътнически кораби
Осигуряват се не по-малко от два енергийни източника за помпата за морска вода и
автоматичната известителна система. Когато
помпата се захранва с електрическа енергия, се
предвиждат основен генератор и един авариен
енергиен източник. Помпата се включва към
главното разпределително табло и към аварийното разпределително табло чрез отделни
фидери, предвидени единствено за тази цел.
Фидерите се монтират така, че да не минават през камбузите, машинните отделения и
другите затворени отделения, които са силно
пожароопасни, освен доколкото е необходимо,
когато се осигурява достъп до съответните
разпределителни табла, и се свързват към
автоматичен превключвател, разположен в
близост до помпата на спринклерите. Този
превключвател осигурява електрозахранване
от главното разпределително табло, доколкото захранването е възможно да се осигурява
оттам, и е така проектиран, че при авария
в захранването автоматично ще превключи
на захранване от аварийното разпределително табло. Превключвателите на главното
и на аварийното разпределително табло се
обозначават ясно и обикновено се държат
затворени. Не се допуска друг превключвател
при въпросните фидери. Единият от източниците на електрозахранване на известителната
система е авариен източник. Когато единият
от енергийните източници за помпата е двигател с вътрешно горене, той съответства на
разпоредбите на параграф 2.4.3 и се разполага
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така, че пожар в някое защитено отделение
да не повлияе върху подаването на въздух
към механизма.
2.2.2 Товарни кораби
Осигуряват се не по-малко от два енергийни
източника за помпата за морска вода и автоматичната известителна система. Ако помпата
се задвижва с електричество, тя се свързва с
основния източник на електрическа енергия,
който може да се захранва от най-малко два
генератора. Фидерите се монтират така, че да
не минават през камбузите, машинните отделения и другите затворени отделения, които
са силно пожароопасни, освен доколкото е
необходимо, когато се осигурява достъп до
съответните разпределителни табла. Единият от източниците на електрозахранване на
известителната система е авариен източник.
Когато единият от енергийните източници
на помпата е двигател с вътрешно горене,
той съответства на разпоредбите на параграф
2.4.3 и се разполага така, че пожар в някое
защитено отделение да не повлияе върху подаването на въздух към механизма.
2.3 Изисквания към компонентите
2.3.1. Спринклери
2.3.1.1 Спринклерите са устойчиви на корозия от морския климат. В жилищните и
сервизни помещения спринклерите се задействат при температурен диапазон от 68 °С до
79 °С, с изключения на места като сушилни
помещения, в които могат да се очакват високи температури на околната среда, работната
температура може да бъде повишена с не повече от 30 °С над максималната температура
на горната палуба.
2.3.1.2 Осигурява се количество резервни
глави на спринклери за всички типове и категории, монтирани на кораба, както следва:
Общ брой глави Необходим брой резервни части
<300

6

300 до 1000

12

>1000

24

Броят на резервните глави на спринклери
от какъвто и да е тип не е необходимо да
надвишава общия брой на монтираните глави
от този тип.
2.3.2 Танкове под налягане
2.3.2.1 Осигурява се танк под налягане
с обем, равен на най-малко два пъти този,
необходим за зареждането с вода, определен
в този параграф. Танкът постоянно да се зарежда с прясна вода, равна на количеството
вода, което може да се изпуска за една минута от помпата, посочено в параграф 2.3.3.2,
и се осигуряват мерки за поддържане на
въздушното налягане в танка такова, че да
гарантира, че когато се използва постоянно
зареждане на прясна вода в танка, налягането
няма да е по-малко от работното налягане на
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спринклерите, плюс налягането, упражнявано
от напора на водата, измерен от дъното на
танка до спринклера, разположен най-високо в
системата. Осигуряват се подходящи средства
за подсигуряване с въздух под налягане и
зареждане на прясна вода в танка. Осигурява
се стъклен измервателен уред за показване на
правилното ниво на водата в танка.
2.3.2.2 Осигуряват се средства за предот
вратяване преминаването на морска вода
към танка.
2.3.3 Спринклерни помпи
2.3.3.1 Осигурява се една независима помпа
с механично задвижване единствено с цел
осигуряване на постоянно автоматично изпускане на вода от спринклерите. Помпата се
задейства автоматично при спад на налягането
в системата, преди зареждането на прясна вода
в танка под налягане да е напълно изчерпано.
2.3.3.2 Помпата и тръбопроводната системата са в състояние да поддържат необходимото
налягане на нивото на най-високия спринклер,
за да се осигури постоянно подаване на вода,
достатъчно едновременно да покрие минимална площ от 280 m 2 при доза на приложение,
определена в параграф 2.5.2.3. Хидравличните
възможности на системата се потвърждават
чрез преглед на хидравличните изчисления,
последвани от изпитване на системата, ако
Администрацията счете това за необходимо.
2.3.3.3 Върх у помпата откъм ст раната
на зареждането се поставя пробен кран с
къс отворен край на изпускателната тръба.
Ефективната площ на вентила и тръбата е
достатъчна, за да позволи освобождаване на
изискваното изпускане от помпата, като се
поддържа налягането в системата, определено
в параграф 2.3.2.1.
2.4 Изисквания за монтаж
2.4.1 Общи положения
Всички части на системата, които по време
на експлоатация могат да бъдат изложени на
температури на замръзване, са подходящо
защитени срещу замръзване.
2.4.2 Разполагане на тръбопроводните
системи
2.4.2.1 Спринклерите се групират в отделни сектори, всеки от които се състои от не
повече от 200 спринклери. В пътническите
кораби всеки сектор от спринклери не може
да обслужва повече от две палуби и не може
да бъде разположен в повече от една главна
вертикална зона. Въпреки това, А дминистрацията може да разреши такъв сектор
със спринклери да обслужва повече от две
палуби или да бъде разположен в повече от
една главна вертикална зона, ако се увери, че
по този начин защитата на кораба от пожар
няма да бъде намалена.
2.4.2.2 Всеки сектор със спринклери да
може да бъде изолиран само с един спирателен
вентил. Спирателният вентил във всеки сектор
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е леснодостъпен на място извън свързания с
него сектор или в шкафове в стълбищните
клетки. Местоположението на вентила да
бъде ясно и постоянно указано. Предприемат
се мерки срещу неправомерно боравене със
спирателния вентил.
2.4.2.3 За изпитване на автоматичното
известяване на всеки сектор със спринклери
се осигурява пробен кран чрез изпускане на
вода, равна на работата на един спринклер.
Пробният кран за всеки сектор се разполага в
близост до спирателния вентил за този сектор.
2.4.2.4 Спринклерната система е свързана
с противопожарния тръбопровод на кораба
посредством заключващ възвратен клапан с
резба, поставен при съединението, за да се
предотврати обратен поток от спринклерната
система към противопожарния тръбопровод.
2.4.2.5 Към спирателния вентил на всеки
сектор и при централна станция се осигурява измервателен уред, указващ налягането в
системата.
2.4.2.6 Всмукателният отвор на помпата откъм морето, доколкото е възможно, се монтира
в отсека, където е помпата, и се разполага по
начин, при който, когато корабът плава, да
не е необходимо да се спира подаването на
морска вода към помпата с друга цел, освен
проверка или ремонт на помпата.
2.4.3 Местоположение на системите
Помпата и танкът за спринклерите се поставят на място, което е достатъчно отдалечено
от всяко машинно отделение от категория А,
и не се поставят в отделение, за което се изисква да е защитено от спринклерната система.
2.5 Изисквания за управление на системата
2.5.1 Наличие на готовност
2.5.1.1 Всяка изисквана автоматична спринклерна, пожарооткриваща и пожароизвестителна система е в състояние за незабавна
експлоатация по всяко време и се задейства
без за това да е необходимо действие от страна
на екипажа.
2.5.1.2 Автоматичната спринклерна система се поддържа заредена при необходимото
налягане и е възможно постоянно подаване
на вода, както се изисква в тази глава.
2.5.2 Известяване и индикация
2.5.2.1 Всеки сектор със спринклери съдържа средства за подаване на автоматичен
визуален и звуков известителен сигнал в един
или повече блока за индикация, когато някой
спринклер се задейства. Такива известителни
системи са така проектирани, че да показват
всяка повреда в системата. Тези блокове показват в кой сектор, обслужван от системата,
е възникнал пожар и са централизирани на
корабоводещия мостик или в непрекъснато
оборудвана с екипаж централна станция за
управление и в допълнение се поставят визуални и звукови известителни сигнали от
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блока в място, различно от гореспоменатите
отсеци, за да се гарантира, че индикацията
за пожар е забелязана от екипажа веднага.
2.5.2.2 Осигуряват се превключватели в една
от посочените позиции, посочени в параграф
2.5.2.1, които позволяват известяването и индикаторите на всеки сектор със спринклери
да се изпитат.
2.5.2.3 Спринклерите се разполагат отгоре и
се разпределят по подходящ начин, при който
се запазва средна доза на приложение не помалка от 5 l/m 2/min за номиналната площ,
обхваната от спринклерите. Администрация
та обаче може да разреши използването на
спринклери, осигуряващи такова алтернативно
количество вода, подходящо разпределено,
за което е доказано по удовлетворителен за
Администрацията начин, че не е по-малко
ефективно.
2.5.2.4 При всеки блок за индикация се
показва списък или план на обхванатите
отсеци и местоположението на зоната по
отношение на всеки сектор. Осигуряват се
подходящи инструкции за изпитване и техническо обслужване.
2.5.3 Изпитване
Осигуряват се средства за изпитване на
автоматичната експлоатация на помпата за
намаляване на налягането в системата.
ГЛ А ВА 9
СТАЦИОНАРНИ ПОЖ АРОИЗВЕСТИТЕЛНИ
СИСТЕМИ
1 Приложение
Тази глава описва подробно спецификациите за стационарни пожароизвестителни
системи, както се изисква в глава II-2 от
Конвенцията.
2 Технически спецификации
2.1 Общи изисквания
2.1.1 Всяка изисквана стационарна пожароизвестителна система с ръчни противопожарни кранове може да се включва незабавно
по всяко време.
2.1.2 Стационарната пожароизвестителна
система не се използва за никаква друга цел,
освен за затваряне на противопожарните врати
и други подобни функции, които са разрешени
от пулта за управление.
2.1.3 Системата и оборудването са предназначени да издържат на колебания и преходни процеси в захранването, промените в
температурата на околната среда, вибрации,
вла жност, електрически удар, динамично
въздействие и корозия, които са характерни
за корабите.
2.1.4 Способност за идентификация на
адреса на зоната
Стационарните пожароизвестителни системи със способност за идентификация на
адреса на зоната се разполагат така, че:
.1 д а се предвидят средства, които гарантират, че всяка повреда (например
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прекъсване на електрозахранването,
късо съединение, заземяване и др.) по
веригата няма да предизвикат повреда
в цялата затворена верига;
.2 в сички мерки се предприемат, за да
може да се възстанови първоначалната
конфигурация на системата в случай
на повреда (напр. електрическа, електронна, компютърна и др.);
.3 п ървото активирано пожароизвестяване няма да възпрепятства никой друг
датчик да активира други пожароизвестявания; и
.4 н икоя верига няма да мине през отсека
два пъти; когато това не е практично
(напр. за големи обществени помещения), частта от веригата, която по
необходимост преминава през отсека
за втори път, се инсталира на възможно най-голямо разстояние от другите
части на веригата.
2.2 Източници на електрозахранване
Осигуряват се не по-малко от два енергийни
източника за електрическото оборудване, използвано за експлоатацията на стационарната
пожароизвестителна система, като единият е
авариен източник. Захранването се осигурява
от самостоятелни фидери, предвидени единствено за тази цел. Тези фидери се свързват
към автоматичен превключвател, разположен
в или непосредствено до пулта за управление
на пожароизвестителната система.
2.3 Изисквания към компонентите
2.3.1 Детектори
2.3.1.1 Детекторите се задействат от топлина, дим или други продукти на горенето,
пламък или всяка комбинация от тези фактори.
Администрацията може да разгледа детектори,
които се активират от други фактори, показателни за започване на пожар, при условие
че те не са по-малко чувствителни от такива
детектори. Детекторите за пламък се използват
единствено в допълнение към детекторите за
дим или топлина.
2.3.1.2 Детекторите за дим, необходими
във всички стълбища, коридори и аварийни
маршру ти на ж илищните помещени я, се
сертифицират да работят при плътност на
дима над 12,5 % затъмнение на метър, но
не и преди плътността на дима да надвиши
2 % затъмнение на метър. Детекторите за
дим, които се монтират в други отсеци, се
експлоатират в граници на чувствителност,
по начин, удовлетворяващ Администрацията,
като се взема предвид избягване на нечувствителността или свръхчувствителността на
детекторите.
2.3.1.3 Детекторите за топлина са сертифицирани за експлоатация преди температурата
да надвиши 78 °C, но не и преди температурата
да надвиши 54 °C, когато температурата се
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повишава до тези граници с темп по-малък
от 1 °C в минута. При по-високи темпове на
температурно покачване, детекторът за топлина работи в температурни граници, удовлетворяващи Администрацията, като се взема
предвид избягване на нечувствителността
или свръхчувствителността на детекторите.
2.3.1.4 Работната температура на детекторите за топлина в сушилните и други подобни
помещения с нормална висока температура
на околната среда може да бъде до 130 °C и
до 140 °C в сауните.
2.3.1.5 Всички детектори са от такъв тип,
че да могат да бъдат изпитвани за правилна
работа и да могат да се възстановят за обичайно наблюдение без подновяване на който
и да е компонент.
2.4 Изисквания за монтаж
2.4.1 Сектори
2.4.1.1 Детекторите и ръчните противопожарни кранове се групират в сектори.
2.4.1.2 Сектор от детектори за пожар,
който обхваща станция за управление, сервизно помещение или жилищно помещение,
не включва машинно отделение от категория А. За стационарни пожароизвестителни
системи с дистанционно и индивидуално
разпознаваеми детектори за пожар, верига,
покриваща сектори от детектори за пожар в
жилищни помещения, сервизни помещения и
станция за управление, не включва сектори
от детектори за пожар в машинни отделения
от категория А.
2.4.1.3 Когато стационарната пожароизвестителна система не включва средства за
дистанционно разпознаване на всеки отделен
детектор, обикновено не се разрешава нито
един сектор, който обхваща повече от една
палуба в жилищните и сервизните помещения
и станциите за управление, с изключение на
сектор, който обхваща затворено стълбище. За
да се избегне забавяне при идентифициране
на източника на пожар, броят на затворените
отсеци, включени във всеки сектор, се ограничава от Администрацията. При никакви
обстоятелства не могат да бъдат разрешени
повече от 50 затворени отсеци в който и да е
сектор. Ако системата е оборудвана с дистанционни и отделни детектори за пожар, секторите могат да обхващат няколко палуби и да
обслужват всякакъв брой затворени отсеци.
2.4.1.4 В пътническите кораби, ако няма
стационарна пожароизвестителна система,
способна дистанционно и индивидуално да
идентифицира всеки детектор, даден сектор
от детектори не обслужва отсеци от двете
страни на кораба, нито на повече от една
палуба, нито се разполага в повече от една
главна вертикална зона, с изключение на
това, че един и същ сектор от детектори
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може да обслужва отсеци на повече от една
палуба, ако тези отсеци са разположени в
предния или задния край на кораба или ако
предпазват общи отсеци на различни палуби
(напр. помещения за вентилатори, камбузи,
обществени помещения и т.н.). При кораби
с широчина по-малка от 20 m, един и същ
сектор от детектори може да обслужва отсеци
и от двете страни на кораба. На пътнически
кораби, оборудвани с индивидуално разпознаваеми детектори за пожар, един сектор
може да обслужва отсеци и от двете страни
на кораба и на няколко палуби, но не може
да се разполага в повече от една главна
вертикална зона.
2.4.2 Разположение на детекторите
2.4.2.1 Разположението на детекторите
осигурява оптималното им функциониране.
Избягват се местоположенията в близост до
носещи греди или вентилационни тръби или
до други места, където характеристиките на
въздушния поток биха имали неблагоприятно въздействие върху експлоатационните
характеристики и местата, където е вероятно
да се получи удар или механична повреда.
Детекторите, които са разположени отгоре,
са на разстояние най-малко 0,5 m от вертикалните прегради, с изключение на коридори,
гардероби и стълбища.
2.4.2.2 Максималното разстояние между
детекторите е в съответствие с таблицата
по-долу:
Таблица 9.1 – Разстояние между детекторите
МаксиМаксималМаксимално
мална
но разстояТип деразстояние
разгъната
ние от вертектор
между
площ на
тикалните
центровете
детектор
прегради
Топлина

37 m 2

9 m

4,5 m

Дим

74 m

11 m

5,5 m

2

Администрацията може да изиска или разреши различно разстояние от определеното
в горната таблица, ако се основава на данни
от изпитванията, които показват характеристиките на детекторите.
2.4. 3 Разположение на електрическата
инсталация
2.4.3.1 Електрическата инсталация, която
е част от системата, се разполага по начин,
при който се избягват камбузите, машинните
отделения от категория А и другите затворени помещения с висок риск от пожар, освен
когато в тези помещения е необходимо да се
осигури пожароизвестителна система или да
се свърже към подходящо електрозахранване.
2.4.3.2 Една верига на пожароизвестителни
системи със способност за идентификация на
адреса на зоната не се поврежда на повече от
една точка от пожар.
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2.5 Изисквания за управление на системата
2.5.1 Визуални и звукови противопожарни
сигнали
2.5.1.1 Активирането на всеки детектор
или пункт за ръчни противопожарни кранове
предизвиква визуален и звуков противопожарен сигнал в пулта за управление и в индикаторните отделния. Ако на сигналите не се
обърне внимание в рамките на 2 минути, в
жилищните помещения на екипажа и сервизните помещения, в станциите за управление
и в машинните отделения от категория А
автоматично се включва звукова сигнализация. Тази звукова известителна система
не е необходимо да бъде неразделна част от
пожароизвестителната система.
2.5.1.2 Пултът за управление е разположен
на корабоводещия мостик или в непрекъснато
оборудваната с екипаж централна станция за
управление.
2.5.1.3 Блоковете за индикация показват
поне сектора, в който се е задействал детектор
или пункт за ръчни противопожарни кранове.
Поне един индикатор се разполага така, че
да е леснодостъпен за отговорните членове
на екипажа по всяко време. Един блок за
индикация се разполага на корабоводещия
мостик, ако пултът за управление е разположен
в главната станция за управление на пожар.
2.5.1.4 Върху или до всеки индикатор се
показва ясна информация за отсеците, кои
то се обхващат, и местонахож дението на
секторите.
2.5.1.5 Енергиийните източници и електрическите вериги, необходими за функционирането на системата, се следят съответно за
загуба на мощност или за аварии. Наличието
на авария предизвиква визуална и звукова
аварийна сигнализация в пулта за управление,
която се отличава от тази за пожар.
2.5.2 Изпитване
Осигуряват се подходящи инструкции и
резервни части за изпитване и техническо
обслужване.
ГЛАВА 10
СИСТЕМИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ДИМ ЧРЕЗ
ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ
1 Приложение
Тази глава описва подробно спецификациите за системите за откриване на дим чрез
вземане на проби, както се изисква в глава
II-2 от Конвенцията.
2 Технически спецификации
2.1 Общи изисквания
2.1.1 Навсякъде в текста на тази глава се
появява думата „система“, тя означава „система
за откриване на дим чрез вземане на проби“.
2.1.2 Всяка необходима система е в състояние да работи непрекъснато по всяко време, с
изключение на това, че системите, работещи
на принципа на последователно сканиране,
могат да бъдат приети, при условие че интервалът между сканирането на една и съща
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позиция два пъти дава общо време за реакция,
удовлетворяващо Администрацията.
2.1.3 Системата се проектира, конструира
и инсталира така, че да се предотврати изтичането на токсични или запалими вещества
или пожарогасителни вещества във всяко
жилищно и сервизно помещение, станция за
управление или машинно отделение.
2.1.4 Системата и оборудването са подходящо конструирани да издържат на колебания
и преходни процеси в електрозахранването,
промени в температурата на околната среда,
вибрации, влага, електрически удар, динамично въздействие и корозия, които са характерни
за корабите и да се избегне възможността от
запалване на запалима газова въздушна смес.
2.1.5 Системата е от такъв вид, че да може да
бъде изпитвана за надеждна работа и да може
да се възстановява за обичайно наблюдение
без подновяване на някой от компонентите.
2.1.6 Осигурява се алтернативно електрозахранване за електрическото оборудване,
използвано при експлоатацията на системата.
2.2 Изисквания към компонентите
2.2.1 Сензорният модул се сертифицира за
работа, преди плътността на дима в сензорната
камера да надвиши 6,65 % затъмнение на метър.
2.2.2 Осигуряват се дублиращи се вентилатори за вземане на проби. Вентилаторите да
бъдат с достатъчен капацитет за работа при
нормални вентилационни условия в защитената зона и да осигуряват общо време на реагиране, удовлетворяващо Администрацията.
2.2.3 Пулт ът за у правление позвол ява
наблюдение на дима в отделната тръба за
вземане на проби.
2.2.4 Осигуряват се средства за наблюдение
на въздушния поток през тръбите за вземане
на проби, така че да се гарантира, доколкото
е възможно, извличането на равни количества
от всеки взаимосвързан акумулатор.
2.2.5 Тръбите за вземане на проби са с
вътрешен диаметър най-малко 12 mm, освен
когато се използват в комбинация със стаци
онарни пожарогасителни системи с газ, когато
минималният размер на тръбата е достатъчен,
за да позволи пожарогасителният газ да бъде
изпускан в рамките на подходящо време.
2.2.6 Тръбите за вземане на проби се
оборудват с приспособление за периодично
продухване със сгъстен въздух.
2.3 Изисквания за монтаж
2.3.1 Акумулатори за дим
2.3.1.1 Във всеки затворен отсек, за който
се изисква откриване на дим, се разполага
най-малко един акумулатор за дим. Въпреки
това, когато отсекът е проектиран да превозва
нефт или хладилен товар алтернативно с товари, за които се изисква система за вземане
на проби от дима, могат да бъдат осигурени
средства за изолиране на акумулаторите за
дим в такива помещения за системата. Тези
средства да удовлетворяват Администрацията.
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2.3.1.2 Акумулаторите за дим се разполагат
за оптимална ефективност и са разположени
така, че никоя част от горната палуба да не
се намира на повече от 12 m хоризонтално от
акумулатора. Когато системите се използват в
помещения, които могат да бъдат механично
вентилирани, положението на акумулаторите
за дим се взема предвид по отношение на
влиянието на вентилацията.
2.3.1.3 Акумулаторите за дим се разполагат там, където няма вероятност от удар или
физическа повреда.
2.3.1.4 Към всяка точка за вземане на проби
се свързват не повече от четири акумулатора.
2.3.1.5 Акумулатори за дим от повече от
едно затворено помещение не се свързват
към една и съща точка за вземане на проби.
2.3.2 Тръби за вземане на проби
2.3.2.1 Разположението на тръбите за вземане
на проби да бъде такова, че да може лесно да
се идентифицира местоположението на пожара.
2.3.2.2 Тръбите за вземане на проби да бъдат
самоотводняващи се и подходящо защитени
от удар или повреда от работата на товара.
2.4 Изисквания за управление на системата
2.4.1 Визуални и звукови противопожарни
сигнали
2.4.1.1 Пултът за управление е разположен
на корабоводещия мостик или в непрекъснато
оборудваната с екипаж централна станция за
управление.
2.4.1.2 Върху или в близост до пулта за
управление, обозначаващ обхванатите помещения, се показва ясна информация.
2.4.1.3 Откриването на дим или други
продукти на горенето задействат визуален и
звуков сигнал на пулта за управление и на
корабоводещия мостик или в непрекъснато
оборудваната с екипаж централна станция
за управление.
2.4.1.4 Електрозахранванията, необходими
за функционирането на системата, се следят
за загуба на мощност. Всяка загуба на мощност задейства визуален и звуков сигнал на
пулта за управление и корабоводещия мостик, който се различава от сигнал, указващ
откриване на дим.
2.4.2 Изпитване
За изпитването и техническото обслужване на системата се осигуряват подходящи
инструкции и резервни части.
ГЛАВА 11
НИСКО РАЗПОЛОЖ ЕНИ ОСВЕТИТЕЛНИ
СИСТЕМИ
1 Приложение
Тази глава описва подробно спецификации те
за ниско разположени осветителни системи,
както се изисква в глава II-2 от Конвенцията.
2 Технически спецификации
2.1 Общи изисквания
Всичк и изиск вани ниско разположени
осветителни системи се одобряват от Администрацията въз основа на насоките, разработени от Организацията, или на международен
стандарт, приемлив за Организацията.
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ГЛАВА 12
СТАЦИОНАРНИ АВАРИЙНИ ПРОТИВОПО
ЖАРНИ ПОМПИ
1 Приложение
Тази глава описва подробно спецификаци
ите за аварийни противопожарни помпи, както
се изисква в глава II-2 от Конвенцията. Тази
глава не се прилага за пътнически кораби с
брутен тонаж равен или по-голям от 1000.
Вижте правило II-2/10.2.2.3.1.1 от Конвенция
та относно изискванията за такива кораби.
2 Технически спецификации
2.1 Общи положения
Аварийната противопожарна помпа е от
стационарна, независимо задвижвана електрическа помпа.
2.2 Изисквания към компонентите
2.2.1 Аварийни противопожарни помпи
2.2.1.1 Капацитет на помпата
Капацитетът на помпата не може да бъде
по-малък от 40 % от общия капацитет на противопожарните помпи, изисквани от правило
ІІ-2/10.2.2.4.1 на Конвенцията, и във всеки
случай не може да бъде по-малък от следното:
.1 з а пътнически кораби с брутен тонаж
по-малък от 1000 и за 25 m 3/h товарни
кораби с брутен тонаж, равен или поголям от 2000; и
.2 з а товарни кораби с брутен тонаж помалък от 2000 15 m 3/h.
2.2.1.2 Налягане в хидрантите
Когато помпата подава количеството вода,
изисквано по параграф 2.2.1.1, налягането
във всички хидранти е не по-малко от минималното налягане, изисквано от глава ІІ-2
от Конвенцията.
2.2.1.3 Смукателни глави
Общата смукателна глава и положителната нетна смукателна глава на помпата се
определят, като надлежно се вземат предвид
изискванията на Конвенцията и на тази глава
относно капацитета на помпата и налягането
в хидранта при всички условия на странично
накланяне, диферент, клатене и люлеене, които
е вероятно да възникнат при експлоатация.
Състоянието на баласт на кораб при влизане
или напускане на сух док не е необходимо да
се счита за работно състояние.
2.2.2 Дизелови двигатели и резервоар за
гориво
2.2.2.1 Пускане в ход на дизелов двигател
Всеки дизелов източник на енергия за
помпата да може лесно да се пуска в студено
състояние до температура 0 °C чрез ръчно запалване с манивела. Ако това е практически
невъзможно или има вероятност да настъпи
по-ниска температура, да се обърне внимание
на осигуряването и техническото обслужване
на отоплителното приспособление, приемливо
за Администрацията, така че да се осигури
лесно стартиране. Ако ръчното стартиране
е невъзможно, Администрацията може да
разреши други средства за стартиране. Тези
средства да са такива, че да позволяват пуска-
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нето в ход на дизеловия източник на енергия
най-малко шест пъти в рамките на период от
30 минути и най-малко два пъти в рамките
на първите 10 минути.
2.2.2.2 Капацитет на резервоара за гориво
Всеки резервоар за работно гориво съдържа
достатъчно гориво, за да може помпата да
работи при пълно натоварване в продължение на най-малко 3 часа, а извън машинното
отделение от категория А да има достатъчно
запаси от гориво, за да може помпата да работи при пълно натоварване в продължение
на още 15 часа.
ГЛАВА 13
РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СРЕДСТВА
ЗА ЕВАКУАЦИЯ
1 Приложение
Тази глава описва подробно спецификациите за средствата за евакуация, както се
изисква в глава II-2 от Конвенцията.
2 Пътнически кораби
2.1 Широчина на стълбищата
2.1.1 Основни изисквания към широчината
на стълбището
Стълбищата да бъдат с широчина на светъл
отвор не по-малък от 900 mm. Минималната
широчина на светъл отвор на стълбищата се
увеличава с 10 mm за всяко лице в повече от
90 лица. Общият брой хора, които се евакуират
по тези стълбища, се приема, че е две трети
от екипажа и общият брой на пътниците в
зоните, които се обслужват от тези стълбища. Широчината на стълбищата да не бъде
по-малка от определената в параграф 2.1.2.
2.1.2 Метод на изчисление на широчината
на стълбището
2.1.2.1 Основни принципи на изчислението
2.1.2.1.1 Този метод на изчисление определя
минималната широчина на стълбището на
всяко палубно ниво, като се вземат предвид
последователните ст ълбища, водещи към
разглежданото стълбище.
2.1.2.1.2 Целта на метода на изчисление е да
се обмисли евакуация от затворените отсеци
във всяка главна вертикална зона поотделно
и да се вземе предвид всички лица, които използват стълбищните клетки във всяка зона,
дори ако те влизат в това стълбище от друга
вертикална зона.
2.1.2.1.3 Изчислението за всяка главна
вертикална зона се извършва за нощно време (случай 1) и дневно време (случай 2) и за
най-големия размер от всеки отделен случай,
използван за определяне широчината на стълбището за всяка разглеждана палуба.
2.1.2.1.4 Изчислението на широчината на
стълбището се основава на натоварването от
екипажа и пътниците на всяка палуба. Товарът
от пътниците се определя от проектанта за
пътническите и жилищните помещения на
екипажа, сервизните помещения, контролните
помещения и машинните отделения. За целите
на изчислението максималният капацитет на
дадено обществено помещение се определя от
една от следните две стойности:
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броя на леглата или сходното разположение,
или броя, получен чрез присвояване на 2 m2
от брутната площ на палубата на всяко лице.
2.1.2.2 Метод на изчисление за минимална
стойност
2.1.2.2.1 Основни формули
При разглеж дане на проектирането на
широчината на стълбището за всеки отделен
случай, който позволява навременен поток
от хора, евакуирани към сборните пунктове
от съседни палуби над и под, се използват
следните методи на изчисление (вижте фигури 1 и 2):
при съединяване
на две палуби:
W=(N1+N2) 10 mm;
при съединяване
на три палуби:
W=(N1+N2+0,5N3) 10 mm;
при съединяване
W=(N1+N 2+0,5N 3+0,25N 4)
на четири палуби:
10 mm; и
при съединяване на пет палуби или повече
палуби, широчината на стълбищата се определя от прилагане на горната формула за
четири палуби към разглежданата палуба и
към следващата палуба,
където:
W = необходимата ширина на стъпалото
между парапетите на стълбището.
Изчислената стойност на W може да бъде
намалена, когато разполагаемата площ на
площадката S е осигурена на стълбища на
палубното ниво, определено чрез изваждане
на P от Z, така че:
P = S × 3,0 лица/m 2; и Pмакс.= 0,25Z,
където:
Z = о бщият брой лица, които се очаква
да бъдат евакуирани на разглежданата
палуба
P = б роят на лицата, търсещи временно
убежище на площадката на стълбището, който може да бъде изваден от Z
до максимална стойност на P = 0,25Z
(да се закръгли до най-близкото цяло
число)
S = п лощта (m 2) на площадката, минус
площта, необходима за отваряне на
вратите и минус площта, необходима
з а достъп до потока по стълбите (вижте фигура 1)
N = о бщият брой лица, които се очаква
да използват стълбището от всяка
следваща разглеждана палуба; N1 е
за палубата с най-голям брой лица,
използващи това стълбище; N2 се взема
за палубата със следващия най-голям
брой лица, влизащи директно в потока
по стълбищата, така че при оразмеряване на широчината на стълбището
като всяко палубно ниво, N1 > N2 >
N3 > N4 (вижте фигура 2). Предполага
се, че тези палуби са на или срещу
течението (т.е. далеч от палубата за
качване) на разглежданата палуба.
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Фигура 1

Фигура 2

Z = б рой лица, които се очаква да се евакуират през стълбището
N = б рой лица, влизащи директно в стълбищния поток от дадена палуба
W (mm) = (N1 + N2 + 0,5 × N3 + 0,25 × N4) × 10 = изчислена широчина на стълбището
D (mm) = ш ирочина на изходните врати
N1>N2>N3>N4 , където:
N1 = п алубата с най-голям брой лица N, които влизат директно в стълбището
N2 = п алубата със следващия най-голям брой лица N, които влизат директно в стълбището и т.н.
Забележка. Вратите на сборния пункт са с обща широчина 10,255 mm.

2.1.2.2.2 Разпределение на лицата
2.1.2.2.2.1 Размерът на аварийните изходи се изчислява въз основа на общия брой лица, които се очаква да се евакуират по стълбището и през вратите, коридорите и площадките (вижте
фигура 3). Изчисленията се правят поотделно за двата случая на заемане на отсеците, посочени
по-долу. За всяка съставна част на аварийния маршрут размерът не е по-малък от най-големия
размер, определен за всеки отделен случай:
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Случай 1: П
 ътници в кабини с максимален
пълен капацитет за акостиране;
членове на екипажа в кабини,
заети до 2/3 от максималния
капацитет за акостиране; и
сервизни помещения, заети от
1/3 от екипажа.
Случай 2: Пътници в обществени помещения, заети до 3/4 от максималния капацитет; членове
на ек и па ж а в общес т вен и
помещения, заети до 1/3 от
максималния капацитет; сервизни помещения, заети от
1/3 от екипажа; и жилищни
помещения на екипажа, заети
от 1/3 от екипажа.
2.1.2.2.2.2 Максималният брой лица, които
се намират в главна вертикална зона, включително лица, които влизат в стълбища от друга
главна вертикална зона, не се приема за поголям от максималния брой лица, на които е

ВЕСТНИК

БРОЙ 86

разрешено да бъдат превозвани на борда само
за изчисляване широчината на стълбището.
2.1.3 Забрана за намаляване на широчината
по посока към сборния пункт
Широчината на стълбището не се намалява
по посока на евакуация към сборния пункт.
Когато няколко сборни пунктове се намират
в една главна вертикална зона, широчината
на стълбището не се намалява по посока на
евакуация до най-отдалечения сборен пункт.
2.2 Подробности за стълбищата
2.2.1 Парапети
От всяка страна на стълбищата има парапети. Максималната широчина на светлия
отвор между парапетите е 1800 mm.
2.2.2 Центриране на стълбищата
Всички стълбища, оразмерени за повече от
90 души, се центрират от носа към кърмата.
2.2.3 Вертикално издигане и наклон
Стълбищата не надвишават 3,5 m по вертикала, без да е предвидена площадка, и ъгълът
на наклона не е по-голям от 45°.

Фигура 3 – Пример за изчисляване на натоварванията от пътници
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2.2.4 Площадки
Площта на площадките на всяко палубно
ниво не е по-малка от 2 m 2 и се увеличава с
1 m 2 за всеки 10 лица в повече от 20 лица, но
не е необходимо да надвишава 16 m 2 , освен за
площадките, които обслужват обществените
помещения с директен достъп до стълбищните клетки.
2.3 Входове и коридори
2.3.1 Входовете и коридорите и междинните
площадки, съставляващи аварийните изходи,
се оразмеряват като стълбища.
2.3.2 Общата широчина на изходните врати
на стълбищата към сборния пункт не е помалка от общата широчина на стълбищата,
обслужващи тази палуба.
2.4 Евакуационни маршрути до палубата
за качване
2.4.1 Сборни пунктове
Признава се, че евакуационните маршрути
до палубата за качване могат да включват
сборен пункт. В този случай се вземат предвид изискванията за противопожарна защита
и оразмеряването на коридорите и вратите
от стълбищната клетка до сборния пункт и
от сборния пункт до палубата за качване,
като се отбелязва, че евакуацията на хора от
сборните пунктове до местата за качване ще
се извършва в малки контролирани групи.
2.4.2 Маршрути от сборния пункт до мяс
тото за качване в спасителни средства
Когато пътниците и екипажът се намират
на сборен пункт, който не е на мястото за
качване в спасителните средства, размерът
на широчината на стълбището и вратите от
сборния пункт до това място се определят
въз основа на броя на лицата в контролираната група. Широчината на тези стълбища и врати не е необходимо да надвишава
1500 mm, освен ако не са необходими поголеми размери за евакуация от тези отсеци
при нормални условия.
2.5 Планове за средства за евакуация
2.5.1 Осигуряват се планове за средства за
евакуация, посочващи следното:
.1 б роя на екипажа и пътниците във
всички обичайно заети помещения;
.2 б роя на екипажа и пътниците, които
се очаква да се евакуират по стълбите и през входовете, коридорите и
площадките;
.3 с борните пунктове и местата за качване в спасителните средства;
.4 о сновни и второстепенни средства за
евакуация; и
.5 ш ирочина на стълбищата, вратите,
коридорите и площадките.
2.5.2 Към плановете за средства за евакуация се прилагат подробни изчисления за
определяне на широчината на аварийните
стълбища, вратите, коридорите и площадките.
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3 Товарни кораби
Стълби и коридори, използвани като аварийни изходи да не са с по-малка широчина
на светъл отвор от 700 mm и да имат парапет
от едната страна. Стълбищата и коридорите
с широчина на светлия отвор от 1800 mm и
повече да имат парапети и от двете страни.
Под „широчина на светъл отвор“ се разбира
разстоянието между парапета и вертикалната преграда от другата страна или между
парапетите. Ъгълът на наклон на стълбищата
да бъде по принцип 45°, но не повече от 50°,
а в машинните отделения и малките помещения – не повече от 60°. Входовете, които
осигуряват достъп до стълбище, са със същия
размер като стълбището.
ГЛАВА 14
СТАЦИОНАРНИ СИСТЕМИ ЗА ПЯНА
НА ПАЛУБАТА
1 Приложение
Тази глава описва подробно спецификациите за стационарните системи за пяна на
палубата, които се изисква да бъдат предвидени в глава II-2 от Конвенцията.
2 Технически спецификации
2.1 Общи положения
2.1.1 Приспособленията за осигуряване на
пяна могат да подават пяна до цялата палубна
площ на товарните танкове, както и до всеки
товарен танк, чиято палуба е разкъсана.
2.1.2 Системата за пяна на палубата може
да работи просто и бързо.
2.1.3 Експ лоатац и я та на системата за
пяна на палубата при нейната необходима
производителност позволява едновременното
използване на минималния необходим брой
струи вода при необходимото налягане от
противопожарния тръбопровод.
2.2 Изисквания към компонентите
2.2.1 Разтвор от пяна и концентрат от пяна
2.2.1.1 Скоростта на подаване на разтвор
от пяна е не по-малка от най-голямата от
следните:
.1 0 ,6 l/min на квадратен метър от палубната площ на товарните танкове,
където палубната площ на товарните
танкове означава максималната широчина на кораба, умножена по общото
надлъжно протежение на отсеците за
товарни танкове;
.2 6 l/min на квадратен метър от хоризонталното сечение на единичния танк с
най-голямата такава площ; или
.3 3 l/min на квадратен метър от площта,
защитена от най-големия монитор,
като тази площ е изцяло пред монитора, но не по-малка от 1250 l/min.
2.2.1.2 Подава се достатъчно концентрат от
пяна, за да се осигури най-малко 20 минути
генериране на пяна в танкери, оборудвани
с инсталация за инертен газ, или 30 минути
генериране на пяна в танкери, които не са
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оборудвани с инсталация за инертен газ,
когато се използват скоростите на разтвора,
посочени в параграф 2.2.1.1, според случая, в
зависимост от това коя от двете стойности е
по-голяма. Коефициентът на разширение на
пяната (т.е. съотношението между обема на
произведената пяна и обема на подадената
смес от вода и концентрат за производство
на пяна) като цяло не надвишава 12 към 1.
Когато системите по същество произвеждат
пяна с нисък коефициент на разширение, но
коефициентът на разширение леко надвишава
12 към 1, наличното количество разтвор от
пяна е изчислено като за системи с коефициент
на разширение 12 към 1. Когато се използва
пяна със среден коефициент на разширение
(между коефициент на разширение 50 към 1
и 150 към 1), дозата на приложение на пяната
и капацитетът на инсталацията на монитора
да удовлетворяват Администрацията.
2.2.2 Монитори и апликатори за пяна
2.2.2.1 От стационарната система за пяна
се подава пяна посредством монитори и апликатори за пяна. Най-малко 50 % от скоростта
на подаване на разтвора от пяна, изисквана
съгласно параграфи 2.2.1.1.1 и 2.2.1.1.2, се
подава от всеки монитор. На танкери с пълна товароподемност по-малка от 4000 тона,
Администрацията не може да изисква монтиране на монитори, а само на апликатори.
В такъв случай обаче капацитетът на всеки
апликатор е най-малко 25 % от скоростта
на подаване на разтвора от пяна, изисквана
съгласно параграфи 2.2.1.1.1 или 2.2.1.1.2.
2.2.2.2 Капацитетът на всеки монитор е
най-малко 3 l/min разтвор от пяна на квадратен метър от палубната площ, защитена от
този монитор, като тази площ е изцяло пред
монитора. Този капацитет не е по-малък от
1250 l/min.
2.2.2.3 Капацитетът на всеки апликатор не
е по-малък от 400 l/min, а изхвърлянето на
апликатора в условия на спокойна атмосфера
не е по-малко от 15 m.
2.3 Изисквания за монтаж
2.3.1 Главна станция за управление
Главната станция за управление на системата е разположена на подходящо място извън
товарния отсек, в непосредствена близост до
жилищните помещения и е леснодостъпна
и лесноизползваема в случай на пожар в
защитените зони.
2.3.2 Монитори
2.3.2.1 Броят и местоположението на мониторите са такива, че да съответстват на
параграф 2.1.1.
2.3.2.2 Разстоянието от монитора до найотдалечения край на защитената зона пред
този монитор не е повече от 75 % от изхвърлянето на монитора в условия на спокойна
атмосфера.
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2.3.2.3 Свързването на монитора и шланга
на апликатора за пяна се разполага както на
левия, така и на десния борд в предната част
на помещенията в кърмата или жилищните помещения, обърнати към палубата на товарните
танкове. На танкери с пълна товароподемност
по-малка от 4000 тона, шлангът на апликатора
за пяна се разполага както на левия, така и
на десния борд в предната част на помещенията в кърмата или жилищни помещения,
обърнати към палубата на товарните танкове.
2.3.3 Апликатори
2.3.3.1 Броят на предвидените апликатори
за пяна е не по-малък от четири. Броят и
разположението на главните изходи за пяна
са такива, че пяната от най-малко два апликатора може да бъде насочена към всяка част
от палубната площ на товарните танкове.
2.3.3.2 Осигуряват се апликатори, за да се
гарантира гъвкавост на действията по време на
противопожарните операции и да се обхванат
зоните, защитени от мониторите.
2.3.4 Спирателни вентили
Вентилите се осигуряват в тръбопровода
за пяна и в противопожарния тръбопровод,
когато това е неразделна част от системата
за пяна на палубата, непосредствено пред
всяко място за монитор, за да се изолират
повредените сектори от тези тръбопроводи.
ГЛАВА 15
СИСТЕМИ ЗА ИНЕРТЕН ГАЗ
1 Приложение
Тази глава описва подробно спецификациите за системите за инертен газ, както се
изисква в глава II-2 от Конвенцията.
2 Технически спецификации
2.1 Общи положения
2.1.1 В цялата глава терминът „товарен
танк“ включва също и слоп танкове.
2.1.2 Системата за инертен газ, посочена
в глава II-2 от Конвенцията, се проектира,
конструира и изпитва по начин, удовлетворяващ Администрацията. Тя се проектира и
експлоатира така, че да прави и поддържа
атмосферата на товарните танкове незапалима по всяко време, освен когато се изисква
тези танкове да не съдържат газ. В случай
че системата за инертен газ не е в състояние
да изпълни експлоатационното изискване,
посочено по-горе, и е преценено, че е практически невъзможно да се извърши ремонт,
разтоварването на товара, дебаластирането и
необходимото почистване на танка се възобновяват само когато са спазени „аварийните
условия“, посочени в Насоките за системите
за инертен газ.
2.1.3 Необходими функции
Системата да може:
.1 д а инертира празни товарни танкове
чрез намал яване на кислородното
съдържание на атмосферата във всеки
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танк до ниво, при което горенето не
може да бъде поддържано;
.2 д а поддържа атмосферата във всяка
част на всеки товарен танк със съдържание на кислород, ненадвишаващо
8 % по обем, и при положително налягане по всяко време в пристанището
и в морето, освен когато е необходимо
такъв танк да не съдържа газ;
.3 д а премахва необходимостта от навлизане на въздух в танка по време на
нормална експлоатация, освен когато
е необходимо танкът да не съдържа
газ; и
.4 д а продухва празни товарни танкове с
въглеводороден газ, така че последващите операции по обезгазяване в нито
един момент да не създават запалима
атмосфера в танка.
2.2 Изисквания към компонентите
2.2.1 Подаване на инертен газ
2.2.1.1 Подаването на инертен газ може да
се третира като димен газ от тръбопроводи
или спомагателни котли. Администрацията
може да приеме системи, използващи димни
газове от един или повече отделни генератори
на газ или други източници, или комбинация
от тях, при условие че е постигнат еквивалентен стандарт за безопасност. Доколкото
е възможно тези системи съответстват на
изискванията на тази глава. Не се разрешават
системи, използващи съхраняван въглероден
диоксид, освен ако Администрацията не е
убедена, че рискът от запалване от генериране
на статично електричество от самата система
не е сведен до минимум.
2.2.1.2 Системата е в състояние да подава
инертен газ на товарните танкове при скорост
най-малко 125 % от максималната скорост
на разрядна мощност на кораба, изразена
като обем.
2.2.1.3 Системата е в състояние да подава
инертен газ със съдържание на кислород не
повече от 5 % по обем в тръбопровода за
инертен газ към товарните танкове при всички
необходими дебити.
2.2.1.4 Към генератора за инертен газ се
монтират две горивни помпи. Администрацията може да разреши само една горивна
помпа, при условие че на борда има достатъчно
резервни части за горивната помпа и нейния
основен двигател, за да има възможност всеки
отказ на горивната помпа и нейния основен
двигател да бъде отстранен от екипажа на
кораба.
2.2.2 Скрубери
2.2.2.1 Инсталира се скрубер за димни
газове, който ефективно охлажда обема на
газа, посочен в параграфи 2.2.1.2 и 2.2.1.3,
и отстранява твърди вещества и продукти
от изгарянето на сяра. Приспособленията
за охлаж даща вода са такива, че винаги
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да има достатъчно водоснабдяване, без да
се пречи на основните работи на кораба.
Предвижда се и алтернативно снабдяване с
охлаждаща вода.
2.2.2.2 Инсталират се филтри или еквивалентни устройства за свеждане до минимум
на количеството вода, пренасяна към нагнетателните вентилатори за инертни газове.
2.2.2.3 Скруберът се разполага зад всички
товарни танкове, товарни помпени камери
и водонепроницаеми камери, които отделят
тези отсеци от машинните отделения от категория А.
2.2.3 Нагнетателни вентилатори
2.2.3.1 Инсталират се най-малко два нагнетателни вентилатори, които могат да подават
в товарните танкове най-малко обем газ,
изискван по параграфи 2.2.1.2 и 2.2.1.3. За
системи с газови генератори Администрацията може да разреши само един нагнетателен
вентилатор, ако тази система е в състояние
да подава общия обем газ, изискван съгласно
параграфи 2.2.1.2 и 2.2.1.3, към защитените
товарни танкове, при условие че на борда има
достатъчно резервни части за нагнетателния
вентилатор и неговия основен двигател, за да
може всеки отказ на вентилатора и неговия
основен двигател да бъде отстранен от екипажа на кораба.
2.2.3.2 Системата за инертен газ е проектирана така, че максималното налягане,
което може да упра жн ява върх у товарен
танк, да не надвишава пробното налягане на
който и да е товарен танк. На смукателните
и изпускателните връзки на всеки нагнетателен вентилатор се осигуряват подходящи
приспособления за спиране. Предвиждат се
мерки, които да позволят функционирането
на инсталацията за инертен газ да бъде устойчиво преди започване на разтоварването
на товара. Ако нагнетателните вентилатори
се използват за обезгазяване, техните отвори
за приток на въздух са снабдени с приспособ
ления за изпразване.
2.2.3.3 Нагнетателните вентилатори са
разположени зад всички товарни танкове,
товарни помпени камери и водонепроницаеми камери, които отделят тези отсеци от
машинните отделения от категория А.
2.2.4 Хидравлични затвори
2.2.4.1 Хидравличният затвор, посочен в
параграф 2.3.1.4.1, може да се захранва с две
отделни помпи, всяка от които е в състояние да
поддържа адекватно подаване по всяко време.
2.2.4.2 Разположението на затвора и свързаните с него принадлежности е такова, че
да предотвратява обратен поток на въглеводородни пари и да осигурява правилното
функциониране на затвора при експлоатационни условия.
2.2.4.3 Осигурява се защита на хидравличния затвор срещу замръзване по такъв начин,
че целостта на затвора да не се нарушава от
прегряване.
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2.2.4.4 Към всяка свързана водоснабдителна и дренажна тръба, както и към всяка
вентилационна тръба или тръба за измерване
на налягането, водещи до безопасни газови
отсеци, също се монтира воден контур или
друго одобрено приспособление. Осигуряват се
средства, които да предотвратят изпразването
на такива контури чрез вакуум.
2.2.4.5 Хидравличният затвор на палубата и
приспособленията на контура са в състояние
да предотвратяват връщането на въглеводородни пари при налягане, равно на пробното
налягане на товарните танкове.
2.2.4.6 По отношение на параграф 2.4.3.1.7
Администрацията се удовлетворява относно
поддържането на достатъчен резерв от вода по
всяко време и целостта на приспособленията,
за да се позволи автоматично образуване на
хидравличния затвор, когато газовият поток
спре. Звуковата и визуалната сигнализация
за ниското ниво на водата в хидравличния
затвор се задейства, когато инертният газ не
се подава.
2.3 Изисквания за монтаж
2.3.1 Мерки за безопасност в системата
2.3.1.1 Спирателни вентили за димни газове
Спирателните вентили за димни газове
се монтират в тръбопровода за подаване на
инертен газ между възходящите димоходи
на котлите и ск рубера за димни газове.
Тези вентили са осигурени с индикатори,
показващи дали са отворени или затворени,
и се взимат предпазни мерки, за да се запазят газонепроницаеми и да се предпазят
леглата от сажди. Вземат се мерки, за да се
гарантира, че нагнетателните вентилатори
за сажди на котлите не могат да работят,
когато съответният вентил за димни газове
е отворен.
2.3.1.2 Предотвратяване на изтичане на
димни газове
2.3.1.2.1 Специално внимание се обръща
на конструкцията и местоположението на
скрубера и нагнетателните вентилатори със
съответните тръбопроводни системи и фитинги, за да се предотврати изтичането на
димни газове в затворени отсеци.
2.3.1.2.2 За да се осигури безопасно техническо обслужване, между спирателните вентили за димни газове и скрубера се монтира
допълнителен хидравличен затвор или други
ефективни средства за предотвратяване на
изтичането на димни газове или се вграждат
във входа за газ на скрубера.
2.3.1.3 Газови регулиращи клапани
2.3.1.3.1 В тръбопровода за инертен газ се
монтира регулиращ клапан за газ. Този клапан
се управлява автоматично, за да се затвори,
както се изисква в параграф 2.3.1.5. Той също
така може автоматично да регулира потока
инертен газ към товарните танкове, освен ако
не са предвидени средства за автоматично
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управление на скоростта на нагнетателните
вентилатори за инертен газ, изисквани по
параграф 2.2.3.
2.3.1.3.2 К лапанът, посочен в параграф
2.3.1.3.1, се разполага в предната вертикална
преграда на предния най-безопасен газов
отсек, през който преминава тръбопроводът
за инертен газ.
2.3.1.4 Възвратни устройства за димни
газове
2.3.1.4.1 В тръбопровода за инертен газ се
монтират най-малко две възвратни устройства,
едното от които е хидравличен затвор, за да
се предотврати връщането на въглеводородни
пари във възходящите димоходи на машинното отделение или в който и да е безопасен
газов отсек при всички нормални условия на
диферент, странично накланяне и движение
на кораба. Те са разположени между автоматичния клапан, изискван съгласно параграф
2.3.1.3.1, и най-задното съединение с всеки
товарен танк или товарен тръбопровод.
2.3.1.4.2 Устройствата, посочени в параграф
2.3.1.4.1, се разполагат в товарния отсек на
палубата.
2.3.1.4.3 Второто устройство е възвратен
клапан или еквивалентен клапан, способен
да предотврати връщането на пари или течности и монтиран пред хидравличния затвор
на палубата, изискван в параграф 2.3.1.4.1. То
е снабдено с ефикасни средства за затваряне.
Като алтернатива на ефикасните средства за
затваряне, пред възвратния клапан може да
се осигури допълнителен клапан с такива
средства за затваряне, които изолират хидравличния затвор на палубата от тръбопровода
за инертен газ до товарните танкове.
2.3.1.4.4 Като допълнителна предпазна
мярка срещу евентуално изтичане на въглеводородни течности или пари от главния тръбопровод на палубата се осигуряват средства,
позволяващи безопасното вентилиране на този
сектор от линията между клапана с ефикасни
средства за затваряне, посочен в параграф
2.3.1.4.3, и клапана, посочен в параграф 2.3.1.3,
когато първият от тези клапани е затворен.
2.3.1.5 Автоматично спиране
2.3.1.5.1 Автоматичното спиране на нагнетателните вентилатори и регулиращия клапан
за инертен газ се извършва при предварително определени граници, които се достигат в
съответствие с параграфи 2.4.3.1.1, 2.4.3.1.2 и
2.4.3.1.3.
2.3.1.5.2 Автоматичното спиране на регулиращия клапан за газа се извършва в съответствие с параграф 2.4.3.1.4.
2.3.1.6 Обогатен с кислород газ
По отношение на параграф 2.4.3.1.5, когато
съдържанието на кислород в инертния газ
надвишава 8 % по обем, се предприемат незабавни действия за подобряване качеството
на газа. Освен ако качеството на газа не се
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подобри, всички операции по товарните танкове се спират, за да се избегне всмукването
на въздух в танковете и спирателния вентил,
посочен в параграф 2.3.1.4.3, се затваря.
2.3.2 Газопроводи за инертен газ
2.3.2.1 Газопроводът за инертен газ може да
бъде разделен на два или повече клона пред
възвратните устройства, изисквани съгласно
параграфи 2.2.4 и 2.3.1.4.
2.3.2.2 Газопроводът за инертен газ е оборудван с разклонителни тръбопроводи, водещи
към всеки товарен танк. Разклонителните
тръбопроводи за инертен газ се оборудват или
със спирателни вентили, или с еквивалентни средства за управление за изолиране на
всеки танк. Когато са монтирани спирателни вентили, те са снабдени със заключващи
приспособления, които са под контрола на
отговорен офицер на кораба. Системата за
управление предоставя недвусмислена информация за експлоатационното състояние
на такива вентили.
2.3.2.3 В корабите за комбиниран превоз
приспособлението за изолиране на слоп танкове, съдържащи нефт или нефтени остатъци
от други танкове, се състои от празни фланци,
които ще останат на мястото си по всяко
време, когато се превозват товари, различни
от нефт, с изключение на предвиденото в
съответния раздел на Насоките за системите
за инертен газ.
2.3.2.4 Осигуряват се средства за защита
на товарните танкове срещу въздействието
на свръхналягане или вакуум, причинени от
топлинни изменения, когато товарните танкове
са изолирани от газопроводите за инертен газ.
2.3.2.5 Тръбопроводните системи се проектират така, че да предотвратяват натрупването на товар или вода в тръбопроводите
при всички нормални условия.
2.3.2.6 Осигуряват се приспособления, които позволяват свързването на газопровода за
инертен газ към външно подаване на инертен
газ. Приспособленията се състоят от болтов
фланец с номинален размер на тръбата 250 mm,
изолиран от газопровода за инертен газ чрез
вентил и разположен пред възвратния клапан,
посочен в параграф 2.3.1.4.3. Конструкцията на
фланеца трябва да съответства на съответния
клас в стандартите, приети за проектиране
на други външни връзки в тръбопроводните
системи на товар на кораба.
2.3.2.7 Ако е инсталирана връзка между
газопровода за подаване на инертен газ и
тръбопроводната система на товара, се вземат
мерки за осигуряване на ефективна изолация,
като се има предвид голямата разлика в налягането, която може да съществува между
системите. Тя се състои от два спирателни
вентила с приспособление за безопасно вентилиране на отсека между вентилите или
приспособление, състоящо се от макара със
свързаните с нея празни пространства.
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2.3.2.8 Вентилът, отделящ газопровода за
инертен газ от товарния тръбопровод и намиращ се от страната на товарния тръбопровод,
е възвратен клапан с ефикасни средства за
затваряне.
2.4 Изисквания за експлоатация и управ
ление
2.4.1 Индикаторни устройства
Осигуряват се средства за непрекъснато
указване на температурата и налягането на
инертния газ от страната на изпускане на
газовите нагнетателни вентилатори, когато
газовите нагнетателни вентилатори работят.
2.4.2 Индикаторни и записващи устройства
2.4.2.1 При подаване на инертен газ се
инсталира уред за непрекъснато индикиране
и постоянно записване на:
.1 н алягането на тръбопровода за подаване на инертен газ пред възвратните
устройства, изисквани съгласно параграф 2.3.1.4.1; и
.2 к ислородното съдържание на инертния
газ в тръбопровода за подаване на
инертен газ от страната на изпускане
на газовите нагнетателни вентилатори.
2.4.2.2 Устройствата, посочени в параграф
2.4.2.1, се поставят в командното помещение
на товара, когато има такова. Но когато не
е осигурено командно помещение на товара,
те се поставят на място, лесно достъпно за
отговорния офицер за товарните операции.
2.4.2.3 Освен това измервателни уреди се
монтират:
.1 на навигационния мостик, за да указват
по всяко време налягането, посочено в
параграф 2.4.2.1.1, и налягането в слоп
танковете на корабите за комбиниран
превоз, когато тези танкове са изолирани от тръбопровода за подаване на
инертен газ; и
.2 в командното помещение на машините
или в машинното отделение, за да се
указва съдържанието на кислород,
посочено в параграф 2.4.2.1.2.
2.4.2.4 Осигуряват се преносими инструменти за измерване на кислород и концентрация
на запалими пари. Освен това на всеки товарен
танк се осигурява подходящо приспособление,
така че състоянието на атмосферата в танка
да може да се определи с помощта на тези
преносими инструменти.
2.4.2.5 Осигуряват се подходящи средства
за калибриране на нулата и обхвата както
на стационарните, така и на преносимите
инструменти за измерване на концентрацията
на газ, посочени в параграфи 2.4.2.1 до 2.4.2.4.
2.4.3 Звукови и визуални сигнали
2.4.3.1 За системи за инертни газове както
от типа на димните газове, така и от типа на
генератора на инертни газове, се осигуряват
звукови и визуални сигнали, които показват:
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.1 н
 иско налягане на водата или нисък
дебит на водата към скрубера за димни
газове, както е посочено в параграф
2.2.2.1;
.2 в исоко ниво на водата в скрубера за
димни газове, както е посочено в
параграф 2.2.2.1;
.3 в исока температура на газа, както е
посочено в параграф 2.4.1;
.4 повреда на нагнетателните вентилатори
за инертен газ, посочени в параграф
2.2.3;
.5 с ъдържание на кислород, надвишаващо 8 % по обем, както е посочено в
параграф 2.4.2.1.2;
.6 неизправност в електрозахранването на
системата за автоматично управление
на регулиращия клапан за газа и на
индикаторните устройства, посочени
в параграфи 2.3.1.3 и 2.4.2.1;
.7 н иско ниво на водата в хидравличния
затвор, както е посочено в параграф
2.3.1.4.1;
.8 н алягане на газа по-малко от 100 mm
водомерна рейка, както е посочено
в параграф 2.4.2.1.1; известителната
система да бъде такава, че да гарантира, че налягането в слоп танковете в
корабите за комбиниран превоз може
да се следи по всяко време; и
.9 в исоко налягане на газа, както е посочено в параграф 2.4.2.1.1.
2.4.3.2 За системи за инертен газ от типа
на генератор за инертен газ се осигуряват
допълнителни звукови и визуални сигнали,
които указват:
.1 н едос тат ъч но снабд я ва не с т еч но
гориво;
.2 п рекъсване на електрозахранването
на генератора; и
.3 п рекъсване на електрозахранването на
автоматичната система за управление
на генератора.
2.4.3.3 Известяванията, изисквани съгласно
параграфи 2.4.3.1.5, 2.4.3.1.6 и 2.4.3.1.8, се инсталират в машинното отделение и в командно
помещение на товара, когато има такова, но
във всеки случай в такова положение, че да
бъдат незабавно приемани от отговорните
членове на екипажа.
2.4.3.4 Осигурява се звукова известителна
система, независима от изискваната в параграф
2.4.3.1.8, или автоматично спиране на товарните помпи, за да се работи при достигнати
предварително определени граници на ниско
налягане в газопровода за инертен газ.
2.4.4 Инструкции за употреба
На борда се предоставят подробни инструкции за употреба, обхващащи изискванията
за експлоатация, безопасност и техническо
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обслужване и опасностите за здравето на
работното място, свързани със системата за
инертен газ и нейното прилагане в системата
на товарните танкове. Инструкциите включват
указания за процедурите, които да се спазват
в случай на неизправност или повреда на
системата за инертен газ.
7020

Изменения към Международния кодекс за
системите за пожарна безопасност (FSS Code)
(Приети с Резолюция MSC. 206(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.98(73), с която прие Международния кодекс за системите
за пожарна безопасност (наричан по-долу „FSS
кодекс“), който стана задължителен съгласно
глава II-2 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 II-2/3.22 от Конвенцията относно
процедурата за изменение към FSS кодекса,
Като взема предвид на своята осемдесет
и първа сесия измененията към FSS кодекса,
предложени и разпространени в съответствие с
член VIII, буква b), подточка i) от Конвенцията,
1. Приема, в съответствие с член VIII, буква
b), подточка iv) от Конвенцията, изменения
към FSS кодекса, чийто текст се съдържа в
приложението към тази резолюция.
2. Установява, в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vi), параграф 2, буква bb)
от Конвенцията, че измененията се считат за
приети на 01 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.
3. Приканва договарящите правителства
да отбележат, че в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vii), параграф 2 от Конвенцията измененията влизат в сила на 01 юли
2010 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе.
4. 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.
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5. 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
системите за пожарна безопасност (FSS Code)
ГЛАВА 5
СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ
СИСТЕМИ С ГАЗ
Съществуващият текст на глава 5 се заменя
със следното:
„1 Приложение
Тази глава описва подробно спецификациите за стационарните пожарогасителни
системи с газ, както се изисква в глава II-2
от Конвенцията.
2 Технически спецификации
2.1 Общи положения
2.1.1 Пожарогасителен агент
2 .1.1.1 Когато количеството пожарогасителен агент е необходимо да предпазва
повече от един отсек, количеството на наличния агент не е необходимо да е повече
от най-голямото количество, необходимо
за защитата на всеки отсек. Системата е
оборудвана с нормално затворени регулиращи вентили, разположени така, че да
насочват агента в съответния отсек.
2 .1.1.2 Обемът на пусковите въздухосъбирателни резервоари, преобразу ван в
свободен въздушен обем, се добавя към
брутния обем на машинното отделение при
изчисляване на необходимото количество
пожарогасителен агент. Като алтернатива,
изпускателна тръба от предпазните клапани може да бъде монтирана и изведена
директно на открито.
2 .1.1.3 Осигуряват се средства за екипажа
за безопасно проверяване на количеството
пожарогасителен агент в контейнерите.
2 .1.1.4 Контейнерите за ск ладиране на
пожарогасителен агент, тръбите и свързаните с тях компоненти под налягане се
конструират в съответствие с кодексите за
практики под налягане при удовлетворение на Администрацията, като се отчита
местонахождението им и максималните
температури на околната среда, които могат
да се очакват по време на работата им.
2.1.2 Изисквания за монтаж
2 .1.2.1 Тръбите за разпространение на пожарогасителния агент са подредени по такъв
начин и изпускателните дюзи са позици
онирани така, че да осигуряват равномерно
разпределение на пожарогасителния агент.
Изчисляването на потока на системата се
извършва, като се използва изчислителна
техника, приемлива за Администрацията.
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 .1.2.2 Освен ако А дминистрацията не
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разреши друго, контейнерите под налягане,
необходими за съхраняване на пожарогасителен агент, различен от пара, се разполагат
извън защитените отсеци в съответствие с
правило ІІ-2/10.4.3 от Конвенцията.
2 .1.2.3 Резервните части за системата се
съхраняват на борда и удовлетворяват
Администрацията.
2 .1.2.4 В тръбопроводните секции, където
клапанните приспособления осигуряват
секции от затворени тръби, тези секции се
оборудват с предпазен клапан, а изходът на
клапана се отвежда до откритата палуба.
2 .1.2.5 Всички изпускателни тръби, арматура и дюзи в защитените помещения са
изработени от материали с температура
на топене над 925 °C. Тръбопроводните
системи и свързаното с тях оборудване са
подходящо поддържани.
2 .1.2.6 В изпускателните тръби се инсталира
арматура, която позволява изпитването с
въздуха, както се изисква в параграф 2.2.3.1.
2.1.3 Изисквания за управление на системата
2 .1.3.1 Тръбите, необходими за пренос на
пожарогасителния агент към защитените
отсеци се оборудват с регулиращи вентили,
отбелязани така, че да показват ясно отсеците, към които водят тръбите. Предприемат
се подходящи мерки за предотвратяване
на непреднамерено изпускане на агента в
отсека. Когато един товарен отсек, оборудван с пожарогасителна система с газ,
се използва като пътническо помещение,
газовата връзка се изпразва по време на това
използване. Тръбите могат да преминават
през жилищните помещения, при условие
че са със значителна дебелина и тяхната
якост е проверена с изпитване под налягане след монтирането им при налягане,
не по-малко от 5 N/mm 2 . Освен това тръбите, преминаващи през жилищните зони,
се свързват само чрез заваряване и не се
оборудват с дренажни или други отвори в
тези помещения. Тръбите не преминават
през хладилни отсеци.
2 .1.3.2 Във всяко ро-ро пространство или
друг отсек, в което обикновено персоналът
работи или до което има достъп, се осигуряват средства за автоматична звукова и
визуална сигнализация за освобождаването
на пожарогасителния агент. Звуковите
сигнализации са разположени така, че
да могат да се чуват в цялото защитено
помещение при работещ механизъм, а
сигнализациите се различават от другите
звукови сигнализации чрез настройка на
звуковото налягане или шума. Известяването за предварително разреждане се
задейства автоматично (напр. чрез отваряне на вратата на освобождаващия шкаф).
Известяването се задейства за времето,

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

необходимо за евакуиране на отсека, но в
никакъв случай по-малко от 20 s, преди
агентът да бъде освободен. Конвенционалните товарни отсеци и малките отсеци (като
компресорни помещения, шкафове за бои
и т.н.) само с локално освобождаване не
е необходимо да бъдат снабдени с такова
известяване.
2 .1.3.3 Средствата за управление на всяка
стационарна пожарогасителна система с газ
са леснодостъпни и лесни за задействане и
са групирани заедно на колкото е възможно
по-малко места, които е слабо вероятно
да бъдат изолирани от пожар в защитения
отсек. На всяко място са разположени
ясни инструкции за експлоатацията на
системата по отношение безопасността
на персонала.
2 .1.3.4 Не се разрешава автоматично освобождаване на пожарогасителния агент,
освен ако не е разрешено от Администрацията.
2.2 Системи с въглероден двуокис
2.2.1 Количество пожарогасителен агент
2 .2.1.1 Наличното количество въглероден
двуокис в товарните отсеци, освен ако не
е предвидено друго, е достатъчно, за да
осигури минимален обем от свободен газ,
равен на 30 % от брутния обем на найголемия товарен отсек на кораба, който
се защитава.
2 .2.1.2 Количеството въглероден двуокис
за машинните отделения е достатъчно, за
да осигури минимален обем свободен газ,
равен на по-големия от следните обеми:
.1 4 0 % от брутния обем на най-голямото защитено машинно отделение,
обемът на което да изключи тази част
от корпуса над нивото, при което
хоризонталната площ на корпуса е
40 % или по-малко от хоризонталната
площ на съответния отсек, измерен по
средата между горната част на танка
и най-ниската част на корпуса; или
.2 35 % от брутния обем на най-голямото защитено машинно отделение,
включително корпуса.
2 .2.1.3 Процентите, посочени в параграф
2.2.1.2 по-горе, могат да бъдат намалени
съответно на 35 % и 30 %, за товарни
кораби с брутен тонаж по-малък от 2000,
когато две или повече машинни отделения,
които не са напълно отделени, се считат
за образуващи едно отделение.
2 .2.1.4 За целите на този параграф обемът
на свободния въглероден двуокис се изчислява на 0,56 m 3/kg.
2.2.1.5 За машинни отделения, стационарната тръбопроводна система е такава, че 85 %
от газа се изпуска в отделението в рамките
на 2 минути.
2.2.2. Уреди за управление
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Системите с въглероден двуокис отговарят
на следните изисквания:
.1 д ва отделни уреда за управление се
осигу ряват за освобож даването на
въглероден двуокис в защитения отсек
и за гарантиране на задействането на
известяването; използва се един уред
за управление за отваряне на клапана
на тръбопроводната система, която
отвежда газа в защитения отсек, и се
използва втори уред за управление за
изпускане на газа от контейнерите за
съхранение; предоставят се средства,
така че те да могат да се използват
само в този ред; и
.2 д вата уреда за управление се разполагат в кутия за освобождаване, която
е ясно обозначена за конкретното
отделение; ако кутията, съдържаща
уредите за управление, се заключва,
ключът се пази в друга кутия със
стъкло, което се чупи, за да се вземе
ключът, и е разположена на видно
място непосредствено до кутията на
уредите за управление.
2.2.3 Изпитване на инсталацията
Когато системата е монтирана, изпитана под
налягане и проверена, се извършва следното:
.1 и зпитване на свободния въздушен
поток във всички тръби и дюзи; и
.2 функционално изпитване на известителното оборудване.
2.2.4 Системи с CO 2 с ниско налягане
Когато за съответствие с това правило е
монтирана система с CO 2 с ниско налягане,
се прилага следното:
2.2.4.1 Уредите за управление на системата и хладилните инсталации се разполагат в
едно и също помещение, където се съхраняват
съдовете под налягане.
2.2.4.2 Номиналното количество течен
въглероден диоксид се съхранява в съд(ове)
под рабо т но т о на л я га не в д иа пазона о т
1,8 N/mm 2 до 2,2 N/mm 2 . Нормалното зареждане с течност в резервоара се ограничава,
за да осигури достатъчно пространство за
парата, което да позволи разширяването на
течността при максималните температури на
съхранение, които могат да бъдат получени,
съответстващи на настройката на налягането
на предпазните клапани, но не надвишава
95 % от обемната вместимост на резервоара.
2.2.4.3 Предвижда се:
.1 манометър;
.2 и звестяване за високо налягане: не
повече от настроеното на предпазния
клапан;
.3 и звестяване за ниско налягане: не
по-малко от 1,8 N/mm 2;
.4 р азклонителни тръби със спирателни
вентили за пълнене на съда;
.5 изпускателни тръби;
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.6 и
 ндикатор за нивото на CO 2 в течно
състояние, монтиран на съда(овете); и
.7 два предпазни клапана.
2 .2.4.4 Двата предпазни клапана се разполагат така, че всеки от тях да може да бъде
спрян, докато другият е свързан към съда.
Регулирането на предпазните клапани да не
е по-малко от 1,1 пъти работното налягане.
Капацитетът на всеки клапан е такъв, че
парите, генерирани при условия на пожар,
да могат да се разреждат с повишаване на
налягането с не повече от 20 % над зададеното налягане. Изпускането от предпазните
клапани се извежда на открито.
2 .2.4.5 Съдът(овете) и изходящите тръби, постоянно пълни с въглероден диоксид, имат
термична изолация, която възпрепятства
работата на предпазния клапан в рамките
на 24 часа след изключване на захранването на инсталацията при температура на
околната среда от 45 °C и първоначално
налягане, равно на началното налягане на
хладилния агрегат.
2 .2.4.6 Съдът(овете) се обслужва(т) от два
напълно независими автоматизирани хладилни агрегата, предназначени единствено
за тази цел, всеки от които се състои от
компресор и съответния първичен двигател,
изпарител и кондензатор.
2 .2.4.7 Охлаждащият капацитет и автоматичният уред за управление на всяко
съоръжение са такива, че да поддържат
необходимата температура при условия
на непрекъсната работа в продължение на
24 часа при температура на морето до 32 °C
и температура на околния въздух до 45 °C.
2 .2.4.8 Всеки електрически хладилен агрегат
се доставя от главните разпределителни
шини от отделен захранващ фидер.
2 .2.4.9 Снабдяването с охлаждаща вода
на хладилната инсталация (когато е необходимо) се осигурява от най-малко две
циркулационни помпи, едната от които се
използва в режим на готовност. Режимът
на готовност на помпата може да бъде
помпа, използвана за други цели, доколкото нейното използване за охлаждане не
би попречило на други основни дейности
на кораба. Охлаждащата вода се взема
от не по-малко от две морски връзки, за
предпочитане една на левия и една на
десния борд.
2 .2.4.10 Във всяка секция от тръбата се осигуряват предпазни устройства, които могат
да бъдат изолирани от блокови клапани и
в които може да се натрупа налягане, надвишаващо проектното налягане на който
и да е от компонентите.
2 .2.4.11 Звукова и визуална сигнализация
се подава в централен пункт за управление
или, в съответствие с правило ІІ-1/51 на
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Конвенцията, когато не е предвиден централен пункт за управление, когато:
.1 н алягането в съда(овете) достигне ниските и високите стойности съгласно
параграф 2.2.4.2;
.2 н якой от х ла ди лни те аг регат и не
работи; или
.3 е достигнато най-ниското допустимо
ниво на течността в съдовете.
2 .2.4.12 Ако системата обслужва повече
от един отсек, се осигуряват уреди за
контрол на количествата на изпускане на
CO 2 , например автоматичен таймер или
точни индикатори на нивото, разположени
в контролния(те) пункт(ове).
2 .2.4.13 Ако е предвидено устройство, което
автоматично регулира изхвърлянето на
номиналното количество въглероден диоксид в защитените отсеци, да е възможно и
ръчно регулиране на изхвърлянето.
2.3 Изисквания към парните системи
К отелът или котлите, които са на разположение за подаване на пара, имат изпарение
от най-малко 1 kg пара на час за всеки
0,75 m 3 от брутния обем на най-големия защитен отсек. В допълнение към спазването
на гореспоменатите изисквания, системите
във всички отношения се определят от и по
начин, удовлетворяващ Администрацията.
2 .4 Системи, използващи газообразни про
дукти от изгарянето на гориво
2.4.1 Общи положения
Когато газ, различен от въглероден двуокис
или пара, както е разрешено в параграф
2.3. се произвежда на кораба и се използва
като пожарогасителен агент, системата
отговаря на изискванията в параграф 2.4.2.
2.4.2 Изисквания на системите
2.4.2.1 Газообразни продукти
Газът е газообразен продукт от изгарянето
на гориво, в който съдържанието на кислород, съдържанието на въглероден оксид,
корозивните елементи и всички твърди
горими елементи в газообразен продукт
са намалени до допустим минимум.
2 .4.2.2 Капацитет на пожарогасителните
системи
2 .4.2.2.1 Когато такъв газ се използва като
пожарогаси телен аген т в стационарна
пожарогасителна система за защита на
машинните отделения, той осигурява защита, еквивалентна на тази, осигурявана
от стационарна система, използваща въг
лероден двуокис като агент.
2 .4.2.2.2 Когато такъв газ се използва като
пожарогаси телен аген т в стационарна
пожарогасителна система за защита на
товарните отсеци, се осигурява достатъчно
количество от този газ, за да се подава на
всеки час обем на свободен газ най-малко
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равен на 25 % от брутния обем на найголемия защитен по този начин отсек за
период от 72 часа.
2 .5 Еквивалентни стационарни пожарогаси
телни системи с газ за машинни отде
ления и товарни помпени камери
С тационарни пожарогасителни системи
с газ, еквивалентни на посочените в параграфи от 2.2 до 2.4 се одобряват от Администрацията въз основа на насоките,
разработени от Организацията.“
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Изменения към Международния кодекс за
системите за пожарна безопасност (FSS Code)
(Приети с Резолюция MSC. 217(82) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 8 декември 2006 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. 98(73), с която прие Международния кодекс за системите
за пожарна безопасност (наричан по-долу „FSS
кодекс“), който стана задължителен съгласно
глава II-2 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 II-2/3.22 от Конвенцията относно
процедурата за изменение към FSS кодекса,
Като взема предвид на своята осемдесет
и втора сесия измененията към FSS кодекса,
предложени и разпространени в съответствие с
член VIII, буква b), подточка i) от Конвенцията,
1. Приема, в съответствие с член VIII, буква
b), подточка iv) от Конвенцията, изменения
към Международния кодекс за системите за
пожарна безопасност, чийто текст се съдържа
в приложения 1 и 2 към тази резолюция;
2. Установява, в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vi), параграф 2, буква bb)
от Конвенцията, че:
(а) споменатите изменения, посочени в
Приложение 1, се считат за приети на 1 януари 2008 г.; и
(b) споменатите изменения, посочени в
Приложение 2, се считат за приети на 1 януари 2010 г.,
освен ако преди тази дата повече от една трета
от договарящите правителства по Конвенция
та или договарящите правителства, чиито
комбинирани търговски флоти съставл яват
не по-малко от 50 % от брутния тонаж на
световния търговски флот, не са уведомили
за възраженията си по измененията;
3. Приканва договарящите правителства
по SOLAS да отбележат, че в съответствие с
член VIII, буква b), подточка vii), параграф 2
от Конвенцията:
(а) измененията, посочени в Приложение 1,
влизат в сила на 1 юли 2008 г.; и
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(b) измененията, посочени в Приложение 2,
влизат в сила на 1 юли 2010 г.,
след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. 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 приложения 1 и 2, на всички
договарящи правителства по Конвенцията;
5. Освен това отправя искане към генералния секретар да предаде копия от тази
резолюция и приложения 1 и 2 към нея на
членовете на Организацията, които не са
договарящи правителства по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Изменения към Международния кодекс за
системите за пожарна безопасност (FSS Code)
(Измененията, посочени в Приложение 1,
влизат в сила за Република България на
1 юли 2008 г.)
ГЛАВА 4
ПОЖАРОГАСИТЕЛИ
Раздел 3 – Технически спецификации
1 Текстът на параграф 3.2 се заменя със
следното:
„3.2 Преносими апликатори за пяна
3.2.1 Преносимият апликатор за пяна се
състои от дюза/разклонителна тръба за
пяна, самоиндуцираща се или в комбинация с отделен индуктор, който може да се
свърже с противопожарния тръбопровод
чрез противопожарен шланг, заедно с
преносим танк, съдържащ най-малко 20 l
концентрат от пяна, и най-малко един
резервен танк с концентрат от пяна със
същата вместимост.
3.2.2 Експлоатационни характеристики
на системата
3.2.2.1 Дюзата/разклонителната тръба и
индукторът могат да произвеждат ефективна пяна, подходяща за потушаване на
пожар от масло, при дебит на разтвора
на пяната най-малко 200 l/min при номинално налягане в противопожарния
тръбопровод.
3.2.2.2 Концентратът от пяна се одобрява
от Администрацията въз основа нанасоките, разработени от Организацията.
3.2.2.3 Стойностите на времето за разши ряване и о т водн яване на п яната,
произведена от преносимия апликатор
за пяна, не се различават с повече от
± 10 % от определеното в 3.2.2.2.
3.2.2.4 Преносимият апликатор за пяна
е проектиран така, че да издържа на
запушване, промени в температурата
на околната среда, вибрации, влажност,
електрически удар, динамично въздействие и корозия, които са характерни за
корабите.“
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ГЛАВА 6
С ТА Ц ИОН А РН И ПО Ж А Р ОГАС И Т Е Л Н И
СИСТЕМИ С ПЯНА
Раздел 2 – Технически спецификации
2 Текстът на параграф 2.3.1.2 се заменя
със следното:
„2.3.1.2 Системата е в състояние да изпуска
през стационарни изпускателни отвори
за не повече от 5 минути количество
пяна, достатъчно да произведе ефективно покритие от пяна над най-голямата
единична площ, върху която може да се
разлее течното гориво.“
ГЛАВА 7
С ТА Ц ИОН А РН И П О Ж А Р ОГАС И Т Е Л Н И
СИСТЕМИ ЗА РАЗПРЪСКВАНЕ НА ВОДА И
ВОДНА МЪГЛА ПОД НАЛЯГАНЕ
Раздел 2 – Технически спецификации
3 Съществуващият раздел 2 се заменя със
следното:
„ 2.1 Стационарни пожарогасителни сис
теми за разпръскване на вода под налягане
С тационарни пожарогасителни системи за
разпръскване на вода под налягане в машинните отделения и товарните помпени
камери се одобряват от Администрацията
въз основа на насоките, разработени от
Организацията.
2 .2 Еквивалентни пожарогасителни систе
ми за водна мъгла
Пожарогасителните системи за водна
мъгла в машинните отделения и товарните помпени отделения се одобряват от
Администрацията въз основа на насоките,
разработени от Организацията.“
4 След параграф 2.2 се добавя следният
нов параграф 2.3:
„ 2.3 Стационарни пожарогасителни систе
ми за разпръскване на вода под налягане за
балкони на каюти
С тационарните пожарогасителни системи
за разпръскване на вода под налягане за
балкони на каюти се одобряват от Администрацията въз основа на насоките,
разработени от Организацията.“
ГЛАВА 9
СТАЦИОНАРНИ ПОЖ АРОИЗВЕСТИТЕЛНИ
СИСТЕМИ
5 Към параграф 2.5.2 се добавя следният
нов параграф 2.6:
„ 2.6 Стационарни пожароизвестителни
системи за балкони на каюти
С тационарните пожароизвестителни системи за балкони на каюти се одобряват
от Администрацията въз основа на насоките, разработени от Организацията.“
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Изменения към Международния кодекс за
системите за пожарна безопасност
(Измененията, посочени в Приложение 2,
влизат в сила за Република България на
1 юли 2010 г.)
ГЛАВА 9
СТАЦИОНАРНИ ПОЖ АРОИЗВЕСТИТЕЛНИ
СИСТЕМИ
1 След параграф 2.1.4 се добавя следният
нов параграф 2.1.5:
„ 2.1.5 В пътническите кораби стационарната пожароизвестителна система
може дистанционно и индивидуално да
идентифицира всеки детектор и ръчни
противопожарни кранове.“
2 Текстът на параграф 2.4.1.4 се заменя
със следното:
„ 2.4.1.4 Не се разполага секция с детектори за пожар и ръчни противопожарни
кранове в повече от една главна вертикална зона.“
7022

Изменения към Международния кодекс за
системите за пожарна безопасност (FSS Code)
(Приети с Резолюция MSC. 292(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 b) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
Като отбелязва Резолюция MSC. 98(73), с която прие Международния кодекс за системите
за пожарна безопасност (наричан по-долу „FSS
кодекс1“), който стана задължителен съгласно
глава II-2 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 II-2/3.22 от Конвенцията относно
процедурата за изменение на FSS кодекса,
Като взема предвид на своята осемдесет
и седма сесия измененията към FSS кодекса,
предложени и разпространени в съответствие с
член VIII, буква b), подточка i) от Конвенцията,
1. Приема, в съответствие с член VIII, буква
b), подточка iv) от Конвенцията, изменения
към Международния кодекс за системите за
пожарна безопасност, чийто текст се съдържа
в Приложението към тази резолюция;
2. 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 догова-
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рящите 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;
3. Приканва договарящите се правителства
по Конвенцията 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;
4. Отправя искане към генералния сек
ретар, в съответствие с член V III, 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;
5. 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
системите за пожарна безопасност (FSS Code)
ГЛАВА 1
ОБЩ И ПОЛОЖ ЕН И Я
Раздел 1 – Приложение
1 Следното ново изречение се добавя в
края на параграф 1.2:
„Въпреки това измененията към Кодекса,
приети след 1 юли 2002 г., се прилагат само
за кораби, чиито килове са поставени или
които са на подобен етап на строителство, на
или след датата, на която измененията влизат
в сила, освен ако изрично не е предвидено
друго.“
ГЛАВА 10
СИСТЕМИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ДИМ ЧРЕЗ
ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ
2 Съществуващият текст на глава 10 се
заменя със следното:
„1 – Приложение
Тази глава описва подробно спецификацията на системите за откриване на дим чрез
вземане на проби в товарни отсеци, както се
изисква в глава II-2 от Конвенцията. Освен
ако изрично не е предвидено друго, изискванията на тази глава се прилагат за кораби,
построени на или след 1 януари 2012 г.
2 Технически спецификации
2.1 Общи изисквания
2.1.1 Навсякъде в текста на тази глава думата
„система“ означава „система за откриване на
дим чрез вземане на проби“.
2.1.1.1 Системата за откриване на дим
чрез вземане на проби се състои от следните
основни компоненти:
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.1 а
 кумулатори за дим: устройства за събиране на въздух, монтирани в отворените краища на тръбите за вземане на
проби във всеки товарен трюм, които
изпълняват физическата функция да
събират проби от въздуха за предаване
на пулта за управление през тръбите
за вземане на проби и могат също да
действат като изпускателни дюзи за
стационарната пожарогасителна система с газ, ако е монтирана такава;
.2 т ръби за вземане на проби: тръбопроводна мрежа, която свързва акумулаторите за дим с пулта за управление,
разположен в секциите, позволяващи
лесното идентифициране на местоположението на пожара;
.3 т рипътни вентили: ако системата е свързана към стационарна пожарогасителна
система с газ, се използват трипътни
вентили за нормално изравняване на
тръбите за вземане на проби с пулта
за управление и ако се установи пожар,
трипътните вентили се изравняват отново, за да свържат тръбите за вземане
на проби с изпускателния колектор
на пожарогасителната система и да
изолират пулта за управление; и
.4 п улт за управление: основният елемент на системата, който осигурява
непрекъснато наблюдение на защитените отсеци за индикация за дим,
обикновено може да включва камера
за наблюдение или датчици за дим;
извлеченият възду х от защитените
отсеци се извлича през акумулаторите за дим и тръбите за вземане на
проби до камерата за наблюдение, а
след това до камерата за измерване
на дим, където въздушният поток се
наблюдава от електрически детектори
за дим; ако се усети дим, панелът на
репитера (обикновено на мостика)
автоматично задейства звукова сигнализация (не е локализирана); след
това екипажът може да определи в
датчика за дим кой товарен трюм гори
и да задейства съответния трипътен
вентил за изпускане на пожарогасителния агент.
2.1.2 Всяка необходима система е в състояние да работи непрекъснато по всяко време, с
изключение на това, че системите, работещи
на принципа на последователно сканиране,
могат да бъдат приети, при условие че интервалът между сканирането на една и съща
позиция два пъти дава максимално допустим
интервал, определен, както следва:
Интервалът (I) зависи от броя на точките
на сканиране (N) и времето за реакция на
вентилаторите (T) с допустимо отклонение
от 20 %:
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I = 1,2 × T × N
Максимално допустимият интервал обаче
не трябва да надвишава 120 s (l max = 120 s).
2.1.3 Системата се проектира, конструира
и монтира така, че да се предотврати изтичането на токсични или запалими вещества или
пожарогасителни агенти във всяко жилищно
помещение, сервизно помещение, пункт за
управление или машинно отделение.
2.1.4 Системата и оборудването са подходящо конструирани да издържат на колебания
и преходни процеси в електрозахранването, промени в температурата на околната
среда, вибрации, влага, електрически удар,
динамично въздействие и корозия, които са
характерни за корабите, и да избегнат възможността от запалване на запалима газова
въздушна смес.
2.1.5 Системата е от такъв тип, че да може
да се изпита за правилна работа и да може
да се възстанови за обичайно наблюдение
без подновяване на някой от компонентите.
2.1.6 Осигурява се алтернативно електрозахранване за електрическото оборудване,
използвано при експлоатацията на системата.
2.2 Изисквания към компонентите
2.2.1 Сензорният модул се освидетелства за
работа, преди плътността на дима в сензорната камера да надвиши 6,65 % затъмнение
на метър.
2.2.2 Осигуряват се дублиращи се вентилатори за вземане на проби. Вентилаторите са с
достатъчен капацитет за работа при нормални
условия или вентилация в защитената зона,
като размерът на свързаната тръба се определя
с отчитане на капацитета на засмукване на
вентилатора и разположението на тръбите, за
да се изпълнят условията от параграф 2.4.2.2.
Тръбите за вземане на проби са с вътрешен
диаметър най-малко 12 mm. Капацитетът на
засмукване на вентилатора е достатъчен, за да
се осигури реакция на най-отдалечената зона
в рамките на изискваните времеви критерии
в параграф 2.4.2.2. Във всеки тръбопровод за
вземане на проби се осигуряват средства за
наблюдение на въздушния поток.
2.2.3 Пулт ът за у правление позвол ява
наблюдение на дима в отделните тръби за
вземане на проби.
2.2.4 Тръбите за вземане на проби се проектират така, че да гарантират, доколкото е
възможно, извличането на равни количества
въздух от всеки взаимосвързан акумулатор.
2.2.5 Тръбите за вземане на проби се
оборудват с приспособление за периодично
продухване със сгъстен въздух.
2.2.6 Пултът за управление за системата за
откриване на дим се изпитва в съответствие
със стандарти EN 54-2 (1997), EN 54-4 (1997)
и IEC 60092-504 (2001). Могат да се използват алтернативни стандарти, определени от
Администрацията.
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2.3 Изисквания за монтаж
2.3.1 Акумулатори за дим
2.3.1.1 Във всеки затворен отсек, за който
се изисква откриване на дим, се разполага
най-малко един акумулатор за дим. Въпреки
това, когато отсекът е проектиран да превозва нефт или хладилен товар алтернативно
с товари, за които се изисква система за
вземане на проби от дима, могат да бъдат
осигу рени средства за изолиране на акумулаторите за дим в такива помещения за
системата. Тези средства да удовлетворяват
А дминистрацията.
2.3.1.2 Акумулаторите за дим се разполагат
отгоре или възможно най-високо в защитения отсек и са разположени така, че никоя
част от горната палуба да не се намира на
повече от 12 m хоризонтално от акумулатора.
Когато системите се използват в помещения,
които могат да бъдат механично вентилирани, положението на акумулаторите за дим се
взема предвид по отношение на влиянието на
вентилацията. В горната част на всяка смукателна вентилационна тръба се предвижда
най-малко един допълнителен акумулатор
за дим. Към допълнителния акумулатор се
монтира подходяща филтрираща система, за
да се избегне замърсяване с прах.
2.3.1.3 Акумулаторите за дим са разположени там, където няма вероятност от удар
или физическо увреждане.
2.3.1.4 Тръбните мрежи за вземане на проби
се балансират, за да се осигури съответствие
с параграф 2.2.4. Броят на акумулаторите,
свързани към всяка тръба за вземане на проби,
осигурява съответствие с параграф 2.4.2.2.
2.3.1.5 Акумулатори за дим от повече от
едно затворено помещение не се свързват
към една и съща тръба за вземане на проби.
2.3.1.6 В товарните трюмове, където са
осигурени негазонепроницаеми „твиндек панели“ (подвижни платформи за подреждане),
акумулаторите за дим се разполагат както в
горната, така и в долната част на трюмовете.
2.3.1 Тръби за вземане на проби
2.3.2.1 Разположението на тръбите за вземане на проби да бъде такова, че да може
лесно да се идентифицира местоположението
на пожара.
2.3.2.2 Тръбите за вземане на проби да бъдат
самоотводняващи се и подходящо защитени
от удар или повреда от работа с товара.
2.4 Изисквания за управление на системата
2.4.1 Визуални и звукови противопожарни
сигнали
2.4.1.1 Откриването на дим или други
продукти на горенето задействат визуален и
звуков сигнал на пулта за управление и на
блоковете за индикация.
2.4.1.2 Пултът за управление е разположен
на навигационния мостик или в пункта за управление на пожара. Един блок за индикация
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се разполага на навигационния мостик, ако
пултът за управление е разположен в пункта
за управление на пожара.
2.4.1.3 Върху или в близост до пулта за
управление и блоковете за индикация, обоз
начаващ обхванатите помещения, се показва
ясна информация.
2.4.1.4 Електрозахранванията, необходими
за функционирането на системата, се следят за
загуба на мощност. Всяка загуба на мощност
задейства визуален и звуков сигнал на пулта
за управление и навигационния мостик, който
се различава от сигнал, указващ откриване
на дим.
2.4.1.5 На пулта за управление се осигуряват
средства за ръчно потвърждаване на всички
сигнали за известяване и неизправност. Звуковите известителни устройства на пулта за
управление и блоковете за индикация могат
да бъдат ръчно заглушавани. Пултът за управление прави ясно разграничение между
нормални, известителни, потвърдени известителни, неизправни и заглушени условия.
2.4.1.6 Системата се конфигурира така, че
да се връща автоматично към нормалното
работно състояние след изчистване на известяванията и неизправностите.
2.4.2 Изпитване
2.4.2.1 За изпитването и тех ническото
обслужване на системата се осигуряват подходящи инструкции и резервни части.
2.4.2.2 След монтажа системата се изпитва
функционално с помощта на машини за генериране на дим или еквивалентен източник
на дим. След въвеждането на дим в най-отдалечения акумулатор в пулта за управление
се подава известителен сигнал не по-късно от
180 s за палубите на превозни средства и не
по-късно от 300 s за контейнерите и общите
товарни трюмове.“
3 След глава 15 се добавя следната нова
глава 16:
„ГЛАВА 16
СТАЦИОНАРНА СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАНЕ
НА ВЪГЛЕВОДОРОДЕН ГАЗ
1 Приложение
1.1 Тази глава описва подробно спецификациите за стационарни системи за откриване
на въглеводороден газ, както се изисква от
глава II-2 от Конвенцията.
1.2 Комбинирана система за откриване
на газ, изисквана от правила II-2/4.5.7.3 и
II-2/4.5.10, може да бъде приета в случаите, когато системата напълно съответства на изиск
ванията на правило II-2/2 от Конвенцията.
2 Технически спецификации
2.1 Общи положения
2.1.1 Стационарната система за откриване
на въглеводороден газ, посочена в глава II-2
от Конвенцията, се проектира, конструира
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и изпитва по начин, удовлетворяващ А дминистрацията, въз основа на стандартите за
ефективност, разработени от Организацията.
2.1.2 Системата се състои от централен блок
за измерване и анализ на газ и тръбопроводи
за вземане на проби от газ във всички танкове
за баласт и празни отсеци на двукорпусните
и двудънните отсеци в съседство с товарните
танкове, включително танка на форпика и
всички други танкове и отсеци под палубата
на преградата в съседство с товарните танкове.
2.1.3 Системата може да бъде интегрирана
със системата за откриване на газ в товарното помпено отделение, при условие че от
отсеците, посочени в параграф 2.1.2, се вземат
проби при скоростта, изисквана в параграф
2.2.3.1. Непрекъснато вземане на проби от
други места също може да се разглежда, при
условие че е спазена честотата на вземане
на проби.
2.2 Изисквания към компонентите
2.2.1 Газопроводи за вземане на проби
2.2.1.1 Не се монтират общи тръбопроводи
за вземане на проби към оборудването за
откриване, с изключение на тръбопроводите,
обслужващи всяка двойка точки за вземане
на проби, както се изисква в параграф 2.2.1.3.
2.2.1.2 Материалите на конструкцията и
размерите на тръбопроводите за вземане на
проби от газ са такива, че да предотвратяват
ограничаването. Когато се използват неметални материали, те са електрически проводими.
Тръбопроводите за вземане на проби от газ
не се изработват от алуминий.
2.2.1.3 Конфигурацията на тръбопроводите
за вземане на проби от газ се адаптира към
конструкцията и размера на всеки отсек. С
изключение на предвиденото в параграфи
2.2.1.4 и 2.2.1.5, системата за вземане на проби
позволява вземането на проби от най-малко
две точки за вземане на проби от въглеводородни газове, едната разположена на долната,
а другата на горната част, където се изисква
вземане на проби. Когато е необходимо, горната точка за вземане на проби от газ не се
намира на по-малко от 1 m от горната част
на танка. Разположението на долната точка
за вземане на проби от газ е над височината на гредата на долната външна обшивка,
но на най-малко 0,5 m от дъното на танка,
и е снабдено със средства за затваряне при
запушване. При позиционирането на стационарните точки за вземане на проби се обръща
необходимото внимание и на плътността на
парите на маслените продукти, предназначени за транспортиране, и на разреждането от
продухване или вентилация на отсека.
2.2.1.4 За кораби с пълна товароподемност,
по-малка от 50 000 тона, Администрацията
може да разреши монтирането на едно място
за вземане на проби за всеки танк по практически и/или експлоатационни причини.
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2.2.1.5 За танковете за баласт в двойното
дъно, танковете за баласт, които не са предназначени да бъдат частично напълнени, и
празните отсеци не се изисква горна точка
за вземане на проби от газ.
2.2.1.6 Осигуряват се средства за предотвратяване на запушването на тръбопроводите за
вземане на проби от газ при баластиране на
танковете чрез продухване със сгъстен въздух
за почистване на тръбопровода след преминаване от състояние на баласт към състояние на
кораб с товар. Системата има сигнализация,
която да указва дали тръбопроводите за вземане на проби от газ са запушени.
2.2.2 Блок за анализ на газа
2.2.2.1 Блокът за анализ на газа се разполага в безопасен отсек и може да се намира
в зони извън товарното пространство на
кораба; например в командното помещение
на товара и/или навигационния мостик в
допълнение към хидравличното помещение,
когато е монтирано на предната вертикална
преграда, при условие че са спазени следните
изисквания:
.1 т ръбопроводите за вземане на проби
не преминават през безопасни газови
отсеци, освен когато това е разрешено
съгласно точка .5;
.2 т ръбите за вземане на проби от въг
леводородния газ са оборудвани с
ограничители на пламъка; пробите
от въглеводороден газ се отвеждат до
атмосферата с изпускателни отвори,
разположени на безопасно място, не
в близост до източник на запалване
и не в близост до въздушните входове
в жилищната зона;
.3 н а всеки от тръбопроводите за вземане
на проби при вертикалната преграда
от страната на безопасност от газа
се монтира ръчен спирателен вентил,
който е лесно достъпен за експлоатация
и техническо обслужване;
.4 о борудването за откриване на въглеводороден газ, включително тръбопроводите за вземане на проби, помпите
за вземане на проби, соленоидите,
блоковете за анализ и т.н., се разполага
в достатъчно газонепроницаем шкаф
(напр. напълно затворен стоманен
шкаф с врата с уплътнения), който се
наблюдава от собствената му точка за
вземане на проби; при концентрация
на газ над 30 % от долната граница
на запалимост вътре в стоманения
корпус целият блок за анализ на газа
се изключва автоматично; и
.5 когато корпусът не може да бъде разположен директно върху вертикалната
преграда, тръбите за вземане на проби
са изработени от стомана или друг
еквивалентен материал и без разгло-
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бяеми съединения, с изключение на
точките на свързване на спирателните
вентили на вертикалната преграда
и блока за анализ, и се насочват по
най-късите си пътища.
2.2.3 Оборудване за откриване на газ
2.2.3.1 Оборудването за откриване на газ
се проектира за вземане на проби и анализ
от всеки тръбопровод за вземане на проби
от всеки защитен отсек, последователно на
интервали, ненадвишаващи 30 минути.
2.2.3.2 Осигуряват се средства за извършване на измервания с преносими инструменти,
в случай че стационарната система не работи
или за калибриране на системата. В случай че
системата не работи, са налице процедури за
продължаване на наблюдението на атмосферата с преносими инструменти и за записване
на резултатите от измерванията.
2.2.3.3 Когато концентрацията на парите
в дадено помещение достигне предварително
зададена стойност, която не е по-висока от
еквивалента на 30 % от долната граница на
запалимост, се задействат звукови и визуални сигнализации в помещение за контрол на
товара, навигационния мостик и в блока за
анализ.
2.2.3.4 Оборудването за откриване на газ
се проектира така, че да може лесно да се
изпитва и калибрира.“
7023

Изменения към Международния кодекс за
системите за пожарна безопасност (FSS Code)
(Приети с Резолюция MSC.311(88) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 3 декември 2010 г.
В сила за Република България от 1 юли 2012 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.98(73), с която прие Международния кодекс за системите
за пожарна безопасност (наричан по-долу „FSS
кодекс“), който стана задължителен съгласно
глава II-2 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 II-2/3.22 от Конвенцията относно
процедурата за изменение към FSS кодекса,
Като взема предвид на своята осемдесет
и осма сесия измененията към FSS кодекса,
предложени и разпространени в съответствие с
член VIII, буква b), подточка i) от Конвенцията,
1. Приема, в съответствие с член VIII, буква
b), подточка iv) от Конвенцията, изменения
към Международния кодекс за системите за
пожарна безопасност, чийто текст се съдържа
в Приложението към тази резолюция;
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2. 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 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
50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, не са уведомили за възраженията
си по измененията;
3. Приканва договарящите правителства
по SOLAS да отбележат, че в съответствие с
член VIII, буква b), подточка vii), параграф 2
от Конвенцията измененията влизат в сила
на 1 юли 2012 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. 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;
5. 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
системите за пожарна безопасност (FSS Code)
Съществуващата глава 9 се заменя със
следното:
„ГЛАВА 9
СТАЦИОНАРНИ ПОЖ АРОИЗВЕСТИТЕЛНИ
СИСТЕМИ
1 Приложение
1.1 Тази глава описва подробно спецификацията за стационарни пожароизвестителни
системи, както се изисква в глава II-2 от
Конвенцията. Освен ако изрично не е предвидено друго, изискванията на тази глава се
прилагат за кораби, построени на или след
1 юли 2012 г.
1.2 Определения
1.2.1 Секция означава група детектори за
пожар и ръчно задействани противопожарни
кранове, както са докладвани в блок(ове) за
индикация.
1.2.2 Способност за идентификация на секцията означава система, която е в състояние
да идентифицира секцията, в която са се
активирали детектор или ръчно задействани
противопожарни кранове.
1.2.3 Индивидуално разпознаваема означава
система, която е в състояние да идентифицира
точното местоположение и типа на детектора или ръчно задействания противопожарен
кран, който е активирала, и която може да
разграничи сигнала на това устройство от
всички останали.
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2 Технически спецификации
2.1 Общи изисквания
2.1.1 Всяка изисквана стационарна пожароизвестителна система с ръчно задействани
противопожарни кранове е способна да се
включва незабавно по всяко време (това не
изисква резервен пулт за управление). Независимо от това определени пространства могат
да бъдат изключени, например работилници
по време на гореща обработка и ро-ро пространства по време на товарене и разтоварване.
Средствата за изключване на детекторите се
проектират така, че системата автоматично
да се възстанови към нормално наблюдение
след предварително определено време, което
е подходящо за въпросната работа. Когато
детекторите, изисквани по правило, са изключени, помещението се обслужва от екипаж
или се обхожда постоянно с противопожарен
патрул. Детекторите във всички останали
отсеци продължават да работят.
2.1.2 Пожароизвестителната система е
проектирана така, че:
.1 д а управлява и наблюдава входните
сигнали от всички свързани детектори
за пожар и дим и ръчни противопожарни кранове;
.2 д а подава изходни сигнали към навигационния мостик, постоянно обслужвания централен пункт за управление
или бордовия център за безопасност,
за да уведоми екипажа за условията
на пожар и неизправност;
.3 д а наблюдава електрозахранванията
и електрическите вериги, необходими
за функционирането на системата за
загуба на мощност и за аварии; и
.4 с истемата може да бъде снабдена с
изходни сигнали към други системи за противопожарна безопасност,
включително:
.1 системи за персонално повикване,
противопожарни алармени или
високоговорителни уредби;
.2 с пиращи механизми за вентилаторите;
.3 противопожарни врати;
.4 противопожарни клапани;
.5 спринклерни системи;
.6 системи за отвеждане на дима;
.7 н иско разположени осветителни
системи;
.8 с тационарни локални пожарогасителни системи;
.9 с истеми от видеонаблюдение „затворен кръг” (CCTV); и
.10 д руги системи за пожарна без
опасност.
2.1.3 Пожароизвестителната система може
да бъде свързана към система за управление
на решения, при условие че:
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.1 с истемата за управление на решенията
е доказано съвместима с пожароизвестителната система;
.2 с истемата за управление на решения
може да бъде изключена, без да се
губи никоя от функциите, изисквани
от тази глава за пожароизвестителната
система; и
.3 в сяка неизправност на взаимосвързаното и свързаното оборудване при
никакви обстоятелства не се разпространява към пожароизвестителната
система.
2.1.4. Детекторите и ръчните противопожарни кранове се свързват към специални
секции на пожароизвестителната система.
Други функции за противопожарна безопасност, като алармени сигнали от спринклери,
могат да бъдат разрешени, ако са в отделни
секции.
2.1.5 Системата и оборудването са проектирани да издържат на съответните колебания в
захранването, промените в температурата на
околната среда, вибрации, влага, електрически
удар, сблъсък и корозия, които са характерни
за плавателните съдове. Цялото електрическо
и електронно оборудване на мостика или в
близост до мостика се изпитва за електромагнитна съвместимост, като се вземат предвид
препоръките, разработени от Организацията.
2.1.6 Стационарните пожароизвестителни
системи с индивидуално разпознаваеми детектори за пожар се разполагат така, че:
.1 с а осигурени средства, които да гарантират, че всяка повреда (напр.
прекъсване на захранването, късо
съединение, заземяване и т.н.), възникнала в секцията, няма да попречи
на неп рек ъснат о т о ин диви д уа лно
идентифициране на останалата част
от свързаните детектори в секцията;
.2 в сички мерки се предприемат, за да
може да се възстанови първоначалната
конфигурация на системата в случай
на повреда (напр. електрическа, електронна, компютърна и др.);
.3 п ървото активирано пожароизвестяване няма да възпрепятства никой
друг датчик да активира други пожароизвестявания; и
.4 н икоя секция няма да мине през отсека
два пъти; когато това не е практично
(напр. за големи обществени помещения), частта от секцията, която
по необходимост преминава през
отсека за втори път, се инсталира на
възможно най-голямо разстояние от
другите части на секцията.
2.1.7 В пътническите кораби стационарната
пожароизвестителна система може дистанционно и индивидуално да идентифицира всеки
детектор и ръчно задействан противопожарен
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кран. Когато са активирани противопожарните детектори, монтирани в каютите на
пътническите кораби, също могат да излъчват
или да пораждат излъчване на звукова сигнализация в отсека, където са разположени.
В товарните кораби и на балконите на каютите
на пътническите кораби стационарната пожароизвестителна система има като минимум
способност за идентификация на секцията.
2.2 Източници на електрозахранване
2.2.1 Осигуряват се не по-малко от два
енерг и й н и из т оч н и к а за елек т ри ческо т о
оборудване, използвано за експлоатацията
на стационарната пожароизвестителна система, като единият е авариен източник на
захранване. Захранването се осигурява от
самостоятелни фидери, предвидени единствено за тази цел. Тези фидери се свързват към
автоматичен превключвател, разположен във
или непосредствено до пулта за управление
на пожароизвестителната система. Основният
(съответно авариен) фидер преминава от главното (съответното аварийно) разпределително
табло към превключвателя, без да преминава
през друго разпределително табло.
2.2. Трябва да има достатъчно мощност,
за да се позволи непрекъснатата работа на
системата при активирани всички детектори,
но не повече от 100, ако общият брой надвишава тази стойност.
2.2.3 Аварийният енергиен източник, посочен в параграф 2.2.1 по-горе, е достатъчен, за
да поддържа работата на пожароизвестителната система за периодите, изисквани съгласно
правила II-1/42 и 43 от Конвенцията, и в края
на този период е в състояние да задейства
всички свързани визуални и звукови противопожарни известителни сигнали за период
от най-малко 30 минути.
2.3 Изисквания към компонентите
2.3.1 Детектори
2.3.1.1 Детекторите се задействат от топ
лина, дим или други продукти на горенето,
пламък или всяка комбинация от тези фактори.
Администрацията може да разгледа детектори,
които се активират от други фактори, показателни за започване на пожар, при условие
че те не са по-малко чувствителни от такива
детектори.
2.3.1.2 Детекторите за дим, необходими
във всички стълбища, коридори и аварийни
маршрути на жилищните помещения, се освидетелстват да работят, преди плътността
на дима да надвиши 12,5 % затъмнение на
метър, но не и преди плътността на дима да
надвиши 2 % затъмнение на метър, когато
се изпитват съгласно стандарти EN 54:2001
и IEC 60092-505:2001. Могат да се използват
алтернативни стандарти за изпитване, определени от Администрацията. Детекторите за
дим, които се монтират в други отсеци, се
експлоатират в граници на чувствителност,
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по начин, удовлетворяващ Администрацията,
като се взема предвид избягване на нечувствителността или свръхчувствителността на
детекторите.
2.3.1.3 Детекторите за топлина са освидетелствани да се задействат, преди температурата
да надвиши 78°C, но не и преди температурата
да надвиши 54°C, когато температурата се
повишава до тези стойности с темп, по-малък
от 1°C в минута, когато се изпитват съгласно
стандарти N 54:2001 и IEC 60092-505:2001. Могат да се използват алтернативни стандарти
за изпитване, определени от Администрация
та. При по-високи темпове на температурно
покачване детекторът за топлина работи в
температ у рни г раници, удовлет воряващи
А дминистрацията, като се взема предвид
избягване на нечувствителността или свръхчувствителността на детекторите.
2.3.1.4 Работната температура на детекторите за топлина в сушилните и други подобни
помещения с нормална висока температура
на околната среда може да бъде до 130°C и
до 140°C в сауни.
2.3.1.5 Детекторите за пламък се изпитват
в съответствие със стандарти EN 54-10:2001
и IEC 60092-505:2001. Могат да се използват
алтернативни стандарти за изпитване, определени от Администрацията.
2.3.1.6 Всички детектори са от такъв вид,
че да могат да бъдат изпитвани за надеждна
работа и да могат да се възстановят за обичайно наблюдение без подновяване на някой
от компонентите.
2.3.1.7 Стационарните пожароизвестителни
системи за балкони на каюти се одобряват
от Администрацията въз основа на насоките,
разработени от Организацията.
2.3.1.8 Детекторите, монтирани в опасни
зони, се изпитват и одобряват за такова обслужване. Детекторите, изисквани по правило
ІІ-2/20.4 и монтирани в помещения, които
отговарят на правило ІІ-2/20.3.2.2 от Конвенцията, не е необходимо да бъдат подходящи
за опасни зони. Детекторите, монтирани в
отсеци, превозващи опасни товари, които
съгласно правило II-2/19, таблица 19.3 от
Конвенцията са в съответствие с правило
II-2/19.3.2 от Конвенцията, са подходящи за
опасни зони.
2.3.2 Пулт за управление
Пултът за управление за пожароизвестителната система се изпитва в съответствие
със стандарти EN 54-2:1997, EN 54-4:1997 и
IEC 60092-504:2001. Могат да се използват
алтернативни стандарти, определени от Администрацията.
2.3.3 Кабели
Кабелите, използвани в електрическите вериги, са забавящи горенето съгласно стандарт
IEC 60332-1. На пътническите кораби кабелите,
преминаващи през други главни вертикални
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зони, които обслужват, и кабелите за пултовете за управление в пункт за управление на
пожара без надзор са огнеустойчиви съгласно
стандарт IEC 60331, освен ако не са дублирани
и добре разделени.
2.4 Изисквания за монтаж
2.4.1 Секции
2.4.1.1 Детекторите и ръчно задействаните
противопожарни кранове се групират в секции.
2.4.1.2 Секция с детектори за пожар, която
обхваща пункт за управление, сервизно помещение или жилищно помещение, не включва
никое машинно отделение от категория А
или ро-ро пространство. Секция с детектори
за пожар, която обхваща ро-ро пространство,
не включва машинно отделение от категория А. За стационарни пожароизвестителни
системи с дистанционно и индивидуално
разпознаваеми детектори за пожар, секция,
обхващаща детектори за пожар в жилищни
помещения, сервизни помещения и пунктове за управление, не включва детектори за
пожар в машинни отделения от категория А
или ро-ро пространства.
2.4.1.3 Когато стационарната пожароизвестителна система не включва средства за
дистанционно разпознаване на всеки отделен
детектор, обикновено не се разрешава нито
един сектор, който обхваща повече от една
палуба в жилищните и сервизните помещения
и станциите за управление, с изключение на
сектор, който обхваща затворено стълбище. За
да се избегне забавяне при идентифициране
на източника на пожар, броят на затворените
отсеци, включени във всеки сектор, се ограничава от Администрацията. Ако системата
за откриване е снабдена с дистанционни и
отделни детектори, секторите могат да обхващат няколко палуби и да обслужват всякакъв
брой затворени помещения.
2.4.1.4 В пътническите кораби секция с детектори и ръчно задействани противопожарни
кранове не се разполагат в повече от една
главна вертикална зона освен на балконите
на каютите.
2.4.2 Разположение на детекторите
2.4.2.1 Разположението на детекторите
осигурява оптималното им функциониране.
Избягват се местоположенията в близост до
носещи греди или вентилационни тръби или
до други места, където характеристиките на
въздушния поток биха имали неблагоприятно въздействие върху експлоатационните
характеристики, и местата, където е вероятно
да се получи удар или механична повреда.
Детекторите са разположени отгоре на разстояние най-малко 0,5 m от вертикалните
прегради, с изключение на коридори, гардероби и стълбища.
2.4.2.2 Максималното разстояние между
детекторите е в съответствие с таблицата
по-долу:
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Таблица 9.1 – Разстояние между детекторите
Тип
детектор

Максимална разгъната площ,
обсл у ж вана от всеки
детектор
(m 2)

Максимално разстояние между
центровете
(m)

Максимално
разстояние от
вертика лните прегради
(m)

Топлина

37

9

4,5

Дим

74

11

5,5

Администрацията може да изиска или да
разреши друго разпределение въз основа на
данните от изпитванията, които показват характеристиките на детекторите. Детекторите,
разположени под подвижните ро-ро палуби,
са в съответствие с горното.
2.4.2.3 Детекторите на стълбищата са разположени най-малко на най-горното ниво на
стълбището и на всяко второ ниво под него.
2.4.2.4 Когато детекторите за пожар са инсталирани във фризери, сушилни помещения,
сауни, части от камбузи, използвани за затопляне на храна, перални и други помещения,
където се произвеждат пара и дим, могат да
се използват детектори за топлина.
2.4.2.5 Когато съгласно правило II-2/7.5
от Конвенцията се изисква стационарна пожароизвестителна система, не е необходимо
помещенията с малък или никакъв риск от
пожар да бъдат оборудвани с детектори. Тези
помещения включват празни отсеци, в които
не се съхраняват запалителни материали,
частни бани, обществени тоалетни, помещения за съхранение на пожарогасителен агент,
шкафове с почистващи препарати (в които не
се подреждат запалителни течности), открити
палубни отсеци и затворени отсеци с малка
или никаква опасност от пожар и които са
естествено вентилирани от постоянни отвори.
2.4.3 Разположение на кабелите
2.4.3.1 Кабели, които са част от системата,
се разполагат по начин, при който се избягват
камбузите, машинните отделения от категория
А и другите затворени помещения с висок риск
от пожар, освен когато в тези помещения е
необходимо да се осигури пожароизвестителна система или да се свърже към подходящо
електрозахранване.
2.4.3.2 Секция със способност за индивидуално разпознаване се разполага така, че да
не може да бъде повредена в повече от една
точка от пожар.
2.5 Изисквания за управление на системата
2.5.1 Визуални и звукови противопожарни
сигнали
2.5.1.1 Активирането на всеки детектор
или ръчно задействан противопожарен кран
предизвиква визуална и звукова противопожарна аварийна сигна лизаци я в п улта
за управление и в блоковете за индикация.
Ако сигналите не се потвърдят в рамките на
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2 минути, в жилищните помещения на екипажа и сервизните помещения, в пунктове
за управление и в машинните отделения от
категория А автоматично се включва звукова сигнализация. Тази звукова известителна
система не е необходимо да бъде неразделна
част от пожароизвестителната система.
2.5.1.2 В пътническите кораби пултът за
управление се разполага в центъра за без
опасност на борда. В товарни кораби пултът
за управление е разположен на навигационния
мостик или в пункта за управление на пожара.
2.5.1.3 В п ът ни ческ и т е кораби на навигационния мостик се разполага блок за
индикация, който е способен индивидуално
да идентифицира всеки задействан детектор
или ръчно задействан противопожарен кран.
В товарни кораби един блок за индикация
се разполага на навигационния мостик, ако
пултът за управление е разположен в пункта
за управление на пожара. В товарни кораби и
на балконите на каютите на пътниците блоковете за индикация показват поне секцията,
в която се е задействал детектор или ръчно
задействан противопожарен кран.
2.5.1.4 Върху или до всеки индикатор се предоставя ясна информация за пространствата,
които се обхващат, и за местонахождението
на секторите.
2.5.1.5 Енергийните източници и електричес
ките вериги, необходими за функционирането
на системата, се следят съответно за загуба
на енергия и за аварии, включително:
.1 единична неизправност при отваряне
или прекъсване на захранването, причинена от скъсан проводник;
.2 единична повреда на заземяването,
причинена от контакта на проводника
за окабеляване с метален компонент; и
.3 единична повреда между проводници,
причинена от контакта на два или
повече проводника за окабеляване.
Наличието на авария предизвиква визуална
и звукова аварийна сигнализация в пулта за
управление, която се отличава от тази за пожар.
2.5.1.6 На пулта за управление са осигурени
средства за ръчно потвърждаване на всички
сигнали за известяване и неизправност. Звуковите известителни устройства на пулта за
управление и блоковете за индикация могат
да бъдат ръчно заглушавани. Пултът за управление прави ясно разграничение между
нормални, алармени, потвърдени алармени,
неизправни и заглушени условия.
2.5.1.7 Системата се конфигурира така, че
да се връща автоматично към нормалното
работно състояние след изчистване на известяванията и неизправностите.
2.5.1.8 Когато от системата се изисква да
задейства локална звукова сигнализация в
каютите, в които са разположени детекторите,
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не се разрешава използването на средства за
заглушаване на местните звукови сигнализации от пулта за управление.
2.5.1.9 По принцип нивата на звуковото
налягане за звуковия алармен сигнал в местата за спане в каютите и 1 m от източника
са най-малко 75 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. Нивото на звуковото
налягане е в честота 1/3 октава около основната честота. Звуковите алармени сигнали не
надвишават 120 dB(A).
2.5.2 Тестване
Осигуряват се подходящи инструкции и
резервни части за изпитване и техническо
обслужване. Детекторите се изпитват периодично, като се използва оборудване, подходящо
за видовете пожари, на които детекторът е
проектиран да реагира. Корабите със системи
за самодиагностика, които разполагат с режим на почистване на зоните, където главите
могат да бъдат изложени на замърсяване,
могат да бъдат изпитвани в съответствие с
изискванията на Администрацията.“
7024

Изменения към Международния кодекс за
системите за пожарна безопасност (FSS Code)
(Приети с Резолюция MSC.327(90) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 25 май 2012 г. В сила
за Република България от 1 януари 2014 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. 98(73), с която прие Международния кодекс за системите
за пожарна безопасност (наричан по-долу „FSS
кодекс“), който стана задължителен съгласно
глава II-2 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 II-2/3.22 от Конвенцията относно
процедурата за изменение към FSS кодекса,
Като взема предвид на своята деветдесета
сесия измененията към FSS кодекса, предложени и разпространени в съответствие с член
VIII, буква b), подточка i) от Конвенцията,
1. Приема, в съответствие с член VIII, буква
b), подточка iv) от Конвенцията, изменения
към Международния кодекс за системите за
пожарна безопасност, чийто текст се съдържа
в Приложението към тази резолюция;
2. Установява, в съответствие с член VIII,
буква b), точка vi), параграф 2, буква bb) от
Конвенцията, че измененията се считат за
приети на 1 юли 2013 г., освен ако преди тази
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дата повече от една трета от договарящите
се правителства по Конвенцията или договарящите се правителства, чиито комбинирани
търговски флоти съставляват не по-малко от
50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, не са уведомили за възраженията
си срещу измененията;
3. Приканва договарящите се правителства
по Конвенцията да отбележат, че в съответствие с член VIII, буква b), подточка vii), параграф 2 от Конвенцията измененията влизат
в сила на 1 януари 2014 г. след приемането им
в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Отправя искане към генералния сек
ретар, в съответствие с член V III, 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;
5. 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
системите за пожарна безопасност (FSS Code)
ГЛАВА 6
СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ
СИСТЕМИ С ПЯНА
5 Текстът на главата се заменя със следното:
„1 Приложение
Тази глава описва подробно спецификациите за стационарните пенни пожарогасителни
системи за защита на машинните отделения
в съответствие с правило ІІ-2/10.4.1.1.2 от
Конвенцията, товарните отсеци в съответствие с правило ІІ-2/10.7.1.1, товарните помпени отделения в съответствие с правило
ІІ-2/10.9.1.2 и помещенията за превозните
средства, помещенията специална категория
и ро-ро помещенията в съответствие с правило ІІ-2/20.6.1.3. Тази глава не се прилага
за товарните помпени отделения на танкери-химикаловози, превозващи течни товари,
посочени в правило ІІ-2/1.6.2 от Конвенцията, освен ако Администрацията изрично не
приеме използването на тези системи въз
основа на допълнителни изпитвания с гориво
на алкохолна основа и пяна, устойчива на
алкохол. Освен ако изрично не е предвидено друго, изискванията на тази глава се
прилагат за кораби, построени на или след
1 януари 2014 г.
2 Определения
2.1 Проектна скорост на пълнене е най-малко
минималната номинална скорост на пълнене, използвана по време на изпитванията за
одобрение.
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2.2 Пяна е пожарогасителният агент, който се произвежда, когато разтворът от пяна
преминава през генератор за пяна и се смесва
с въздух.
2.3 Разтвор от пяна представлява разтвор
на концентрат от пяна и вода.
2.4 Концентрат от пяна е течност, която
при смесване с вода в подходяща концентрация образува разтвор от пяна.
2.5 Тръбопроводи за подаване на пяна са захранващи тръби за вкарване на пяна с висок
коефициент на разширение в защитеното помещение от генератори за пяна, разположени
извън защитения отсек.
2.6 Съотношение на смесване на пяната е процентното съдържание на концентрата от пяна,
смесен с вода, образуващо разтвора от пяна.
2.7 Генератори за пяна са изпускателни устройства или агрегати, чрез които разтворът
от пяна с висок коефициент на разширение се
аерира, за да образува пяна, която се изпуска
в защитеното помещение. Генераторите за
пяна, използващи вътрешен въздух, обикновено се състоят от дюза или комплект дюзи и
корпус. Корпусът обикновено е изработен от
перфорирана стоманена ламарина/ламарина
от неръждаема стомана, оформени като кутия,
която обгражда дюзата(ите). Генераторите за
пяна, използващи външен въздух, обикновено се състоят от дюзи, затворени в корпус,
които пръскат върху решетка. Осигурен е
електрически, хидравличен или пневматичен
вентилатор за аериране на разтвора.
2.8 Пожарогасителни системи с пяна с висок
коефициент на разширение са стационарни
пожарогасителни системи с пълно заливане,
които използват вътрешен или външен въздух
за аериране на разтвора от пяна. Системата
за пяна с висок коефициент на разширение се
състои както от генераторите за пяна, така и
от специалния концентрат от пяна, одобрен
по време на изпитването, посочено в 3.1.3.
2.9 Система за пяна с вътрешен въздух е
стационарна пожарогасителна система с пяна
с висок коефициент на разширение, с генератори за пяна, разположени в защитения отсек
и черпещи въздух от този отсек.
2.10 Номинален дебит е дебитът на разтвора
от пяна, изразен в l/min.
2.11 Номинална доза на приложение е номиналният дебит на площ, изразен в l/min/m 2 .
2.12 Номинален коефициент на разширение
на пяната е съотношението между обема
на пяната и обема на разтвора от пяна, от
който е произведен, при условия на липса на
пожар и при температура на околната среда,
например около 20°C.
2.13 Номинално производство на пяна е
обемът на произведената пяна за единица
време, т.е. номиналният дебит, умножен по
номиналния коефициент на разширение на
пяната, изразен в m 3/min.
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2.14 Номинална скорост на пълнене е съотношението между номиналното производство
на пяна и площта, т.е. изразено в m 2/min.
2.15 Номинално време за пълнене е съотношението между височината на защитения
отсек и номиналната скорост на пълнене, т.е.
изразено в минути.
2.16 Система за пяна с външен въздух е
стационарна система за пяна с висок коефициент на разширение с генератори за пяна,
инсталирани извън защитения отсек, които
се захранват директно със свеж въздух.
3 Стационарни пожарогасителни системи
с пяна с висок коефициент на разширение
3.1 Принципна ефективност
3.1.1 Системата да може да се освобождава ръчно и да е проектирана да произвежда
пяна при изискваната доза на приложение в
рамките на 1 минута от освобождаването.
Автоматично освобождаване на системата
не се разрешава, освен ако не са предвидени
подходящи оперативни мерки или блокировки,
които да попречат на местните системи за
прилагане, изисквани по правило ІІ-2/10.5.6 от
Конвенцията, да повлияят на ефективността
на системата.
3.1.2 Концентратите от пяна се одобряват
от Администрацията въз основа на насоките,
разработени от Организацията. Различните
видове концентрати от пяна не се смесват в
система с пяна с висок коефициент на разширение.
3.1.3 Системата е в състояние да гаси пожари и е произведена и изпитана по начин,
удовлетворяващ Администрацията, въз основа
на насоките, разработени от Организацията.
3.1.4 Системата и нейните компоненти
да са подходящо проектирани да издържат
на промените в температурата на околната
среда, вибрации, влажност, удар, запушване
и корозия, които са характерни за корабите.
Тръбопроводните системи, армат у рите и
свързаните с тях компоненти в защитените
помещения (с изключение на уплътненията)
се проектират така, че да издържат на 925°C.
3.1.5 Тръбопроводните системи, танковете
за съхранение на концентрат от пяна, компонентите и арматурите за тръбите, които
влизат в контакт с концентрата от пяна, да са
съвместими с концентрата от пяна и да са изработени от корозионноустойчиви материали
като неръждаема стомана или еквивалентни.
Другите тръбопроводни системи и генератори за пяна да са изцяло от поцинкована
стомана или еквивалентни. Разпределителните тръбопроводи да имат способност за
самоотводняване.
3.1.6 Средствата за изпитване на работата на
системата и за осигуряване на необходимото
налягане и дебит се осигуряват от манометри както на входовете (подаване на вода

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

и концентрат от пяна), така и на изхода на
дозатора за пяна. Тестов кран да се монтира
на разпределителните тръбопроводни системи
след дозатора за пяна заедно с отвори, които
отразяват изчисления спад на налягането в
системата. Всички секции на тръбопроводните
системи да са снабдени с връзки за промиване,
източване и продухване с въздух. Всички дюзи
да могат да се отстраняват за проверка, за да
се докаже, че са чисти от отломки.
3.1.7 Осигуряват се средства екипажът да
проверява безопасно количеството концентрат
от пяна и да взема периодични контролни
проби за качеството на пяната.
3.1.8 Инструкциите за експлоатация на системата да са изложени на всяко работно място.
3.1.9 Осигуряват се резервни части въз
основа на инструкциите на производителя.
3.1.10 Ако двигател с вътрешно горене се
използва като основен двигател за помпата
за морска вода на системата, резервоарът за
течно гориво на основния двигател да съдържа
достатъчно гориво, за да може помпата да
работи при пълно натоварване в продължение на най-малко 3 часа, а извън машинното
отделение от категория А да има достатъчно
запаси от гориво, за да може помпата да работи при пълно натоварване в продължение
на още 15 часа. Ако резервоарът за гориво
обслужва едновременно други двигатели с
вътрешно горене, общият капацитет на резервоара за гориво да е достатъчен за всички
свързани двигатели.
3.1.11 Разположението на генераторите за
пяна и тръбопроводните системи в защитения
отсек да не възпрепятства достъпа до инсталираните механизми за целите на рутинни
дейности по техническо обслужване.
3.1.12 Енергийните източници на системата,
подаването на концентрат от пяна и уредите
за управление на системата да са леснодостъпни и лесни за боравене и да са разположени
на места извън защитения отсек, за които
е малко вероятно да бъдат прекъснати от
пожар в защитения отсек. Всички електрически компоненти, които са пряко свързани с
генераторите за пяна, да имат класификация
най-малко IP 54.
3.1.13 Тръбопроводната система се оразмерява в съответствие с хидравлична изчислителна техника, за да се гарантира наличието
на потоци и налягания, необходими за правилното функциониране на системата.
3.1.14 Конструкцията на защитените отсеци да бъде такава, че да могат да бъдат
вентилирани, докато отсекът се пълни с пяна.
Осигуряват се процедури, които да гарантират, че противопожарните клапи на горните
нива, вратите и другите подходящи отвори
се държат отворени в случай на пожар. При
системи за пяна с вътрешен въздух за отсеците
под 500 m 3 не е необходимо да отговарят на
това изискване.
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3.1.15 Въвеждат се бордови процедури, с
които се изисква персоналът, влизащ в защитения отсек след изпразване на системата, да
носи дихателен апарат, за да го предпази от
недостиг на кислород и продукти на горенето,
увлечени в покритието от пяна.
3.1.16 Плановете за монтаж и ръководствата
за експлоатация да се предоставят на кораба
и да са леснодостъпни на борда. Да се изложи списък или план, указващ обхванатите
помещения и местоположението на зоната
по отношение на всяка секция. На борда да
се осигуряват подходящи инструкции за изпитване и техническо обслужване.
3.1.17 Всички инструкции/планове за монтаж, експлоатация и техническо обслужване
на системата са на работния език на кораба.
Ако работният език на кораба не е нито
английски, нито френски, нито испански,
се предоставя превод на един от тези езици.
3.1.18 Помещението на генератора за пяна се
вентилира, за да се предпази от свръхналягане,
и се отоплява, за да се избегне възможността
от замръзване.
3.1.19 Наличното количество концентрат от
пяна да е достатъчно, за да се получи обем
пяна, равен на най-малко пет пъти обема на
най-големия защитен отсек, затворен със стоманени вертикални прегради, при номинален
коефициент на разширение или достатъчен за
30 минути пълно натоварване за най-големия
защитен отсек, в зависимост от това, кое от
двете е по-голямо.
3.1.20 Машинните отделения, товарните
помпени отделения, отсеците за МПС, ро-ро
помещенията и помещенията от специална
категория се оборудват със звукова и визуална сигнализация в рамките на защитения
отсек за предупреждение за освобождаване
на системата. Известяването се задейства за
времето, необходимо за евакуиране на отсека,
но в никакъв случай по-малко от 20 s.
3.2 Системи за пяна с вътрешен въздух
3.2.1 Системи за защита на машинните
отделения и товарните помпени отделения
3.2.1.1 Системата се захранва както от
основни, така и от аварийни източници на
енергия. Аварийното захранване се осигурява
извън защитения отсек.
3.2.1.2 Осигурява се достатъчен капацитет
за генериране на пяна, за да се гарантира, че
минималната проектна скорост на пълнене на
системата е спазена и освен това е достатъчна
за пълното запълване на най-големия защитен
отсек в рамките на 10 минути.
3.2.1.3 Разположението на генераторите за
пяна по принцип се проектира въз основа на
резултатите от изпитванията за одобрение.
Във всяко помещение, съдържащо двигатели
с вътрешно горене, котли, пречистватели и
подобно оборудване, се монтират най-мал-
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ко два генератора. Малките работилници и
подобни помещения могат да бъдат покрити
само с един генератор за пяна.
3.2.1.4 Генераторите за пяна се разпределят
равномерно под най-горния таван в защитените отсеци, включително в димохода. Броят и
местоположението на генераторите за пяна да
са достатъчни, за да се гарантира, че всички
високорискови зони са защитени във всички
части и на всички нива на отсеците. Може
да са необходими допълнителни генератори
за пяна на препречени места. Генераторите
за пяна се разполагат с най-малко 1 m свободно пространство пред изпускателните
отвори за пяна, освен ако не се изпитват с
по-малък просвет. Генераторите се разполагат
зад главните конструкции, над и далеч от
двигателите и котлите в положения, в които
е малко вероятно да се повредят вследствие
на експлозия.
3.2.2 Системи за защита на помещенията
за превозните средства ро-ро помещенията,
помещенията от специална категория и товарните отделения
3.2.2.1 Системата се захранва от основния
енергиен източник на кораба. Не се изисква
аварийно захранване.
3.2.2.2 Осигурява се достатъчен капацитет
за генериране на пяна, за да се гарантира, че
минималната проектна скорост на пълнене
на системата е спазена и освен това е достатъчна за пълното напълване на най-голямото
защитено помещение в рамките на 10 минути. Въпреки това за системи, защитаващи
помещенията за превозните средства и ро-ро
помещенията и помещенията от специална
категория, с палуби, които са достатъчно газонепроницаеми и имат височина на палубата
от 3 m или по-малко, скоростта на пълнене
е не по-малка от две трети от проектната
скорост на пълнене и в допълнение достатъчна за напълване на най-голямото защитено
помещение в рамките на 10 минути.
3.2.2.3 Системата може да бъде разделена
на секции, но капацитетът и конструкцията
на системата се основават на защитеното
помещение, изискващо най-голям обем пяна.
Не е необходимо прилежащите защитени помещения да се обслужват едновременно, ако
границите между помещенията са прегради
от клас А.
3.2.2.4 Разположението на генераторите за
пяна по принцип се проектира въз основа на
резултатите от изпитванията за одобрение.
Броят на генераторите може да бъде различен,
но минималната проектна скорост на пълнене, определена по време на изпитването за
одобрение, да се осигурява от системата. Във
всяко помещение се инсталират най-малко
два генератора. Генераторите за пяна се разполагат така, че да разпределят равномерно
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пяната в защитените помещения, като при
оформлението се вземат предвид препятствията, които могат да се очакват, когато
товарът е натоварен на борда. Генераторите се
разполагат най-малко на всяка втора палуба,
включително на подвижните палуби. Хоризонталното разстояние между генераторите
да гарантира бързото подаване на пяна във
всички части на защитеното помещение. Това
се установява въз основа на пълни мащабни
изпитвания.
3.2.2.5 Генераторите за пяна се разполагат
с най-малко 1 m свободно пространство пред
изпускателните отвори за пяна, освен ако не
се изпитват с по-малък просвет.
3.3 Системи за пяна с външен въздух
3.3.1 Системи за защита на машинните
отделения и товарните помпени отделения
3.3.1.1 Системата се захранва както от
основни, така и от аварийни източници на
енергия. Аварийното захранване се осигурява
извън защитеното машинно отделение.
3.3.1.2 Осигурява се достатъчен капацитет
за генериране на пяна, за да се гарантира, че
минималната проектна скорост на пълнене на
системата е спазена и освен това е достатъчна
за пълното запълване на най-големия защитен
отсек в рамките на 10 минути.
3.3.1.3 Разположението на тръбопроводите
за подаване на пяна по принцип се проектира
въз основа на резултатите от изпитванията за
одобрение. Броят на тръбопроводите може да е
различен, но минималната проектна скорост на
пълнене, определена по време на изпитванията
за одобрение, да се осигурява от системата.
Във всяко помещение, съдържащо двигатели
с вътрешно горене, котли, пречистватели и
подобно оборудване, се монтират най-малко
два тръбопровода. Малките работилници и
подобни помещения могат да бъдат покрити
само с един тръбопровод.
3.3.1.4 Тръбопроводите за подаване на пяна
се разпределят равномерно под най-горния
таван в защитените помещения, включително
в димохода. Броят и местоположението на
тръбопроводите да са достатъчни, за да се
гарантира, че всички високорискови зони са
защитени във всички части и на всички нива на
помещенията. Може да са необходими допълнителни тръбопроводи на препречени места.
Тръбопроводите се разполагат с най-малко
1 m свободно пространство пред тръбопроводите за подаване на пяна, освен ако не се
изпитват с по-малък просвет. Тръбопроводите
се разполагат зад главните конструкции, над
и далеч от двигателите и котлите в положения, в които е малко вероятно да се повредят
вследствие на експлозия.
3.3.1.5 Тръбопроводите за подаване на пяна
са разположени така, че пожар в защитеното
помещение не може да засегне оборудването
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за генериране на пяна. Ако генераторите за
пяна са разположени в близост до защитеното
отделение, се инсталират тръбопроводи за
подаване на пяна, които да позволяват наймалко 450 mm отстояние между генераторите
и защитеното помещение, а разделителните
прегради да са от клас „А-60“. Тръбопроводите
за подаване на пяна да са изработени от стомана с дебелина не по-малка от 5 mm. Освен
това на отворите в граничните вертикални
прегради или палуби между генераторите за
пяна и защитеното помещение се монтират
противопожарни клапи от неръждаема стомана (единични или многоламелни) с дебелина не
по-малка от 3 mm. Противопожарните клапи
да се задействат автоматично (електрически,
пневматично или хидравлично) посредством
дистанционно управление на генератора за
пяна, свързан с тях, и се планират да оперират така, че да останат затворени, докато
генераторите за пяна започнат да работят.
3.3.1.6 Генераторите за пяна се разполагат
там, където може да се осигури достатъчно
подаване на свеж въздух.
3.3.2 Системи за защита на помещенията
за превозните средства и ро-ро помещенията, помещенията от специална категория и
товарните отделения
3.3.2.1 Системата се захранва от основния
енергиен източник на кораба. Не се изисква
аварийно захранване.
3.3.2.2 Осигурява се достатъчен капацитет
за генериране на пяна, за да се гарантира, че
минималната проектна скорост на пълнене
на системата е спазена и освен това е достатъчна за пълното напълване на най-голямото
защитено помещение в рамките на 10 минути. Въпреки това за системи, защитаващи
помещенията за превозните средства и ро-ро
помещенията и помещенията от специална
категория, с палуби, които са достатъчно газонепроницаеми и имат височина на палубата
от 3 m или по-малко, скоростта на пълнене
е не по-малка от две трети от проектната
скорост на пълнене и в допълнение достатъчна за напълване на най-голямото защитено
помещение в рамките на 10 минути.
3.3.2.3 Системата може да бъде разделена
на секции, но капацитетът и конструкцията
на системата се основават на защитеното
помещение, изискващо най-голям обем пяна.
Не е необходимо прилежащите защитени помещения да се обслужват едновременно, ако
границите между помещенията са прегради
от клас А.
3.3.2.4 Разположението на тръбопроводите
за подаване на пяна по принцип се проектира
въз основа на резултатите от изпитванията
за одобрение. Броят на тръбопроводите може
да е различен, но минималната проектна
скорост на пълнене, определена по време на
изпитванията за одобрение, се осигурява от
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системата. Във всяко помещение се инсталират
най-малко два тръбопровода. Генераторите за
пяна се разполагат така, че да разпределят
равномерно пяната в защитените помещения,
като при оформлението се вземат предвид
препятствията, които могат да се очакват,
когато товарът е натоварен на борда. Тръбопроводите се полагат най-малко на всяка
втора палуба, включително на подвижните
палуби. Хоризонталното разстояние между
тръбопроводите гарантира бързото подаване
на пяна във всички части на защитеното помещение. Това се установява въз основа на
пълни мащабни изпитвания.
3.3.2.5 Системата се разполага с най-малко
1 m свободно пространство пред изпускателните отвори за пяна, освен ако не се изпитва
с по-малък просвет.
3.3.2.6 Тръбопроводите за подаване на пяна
са разположени така, че пожар в защитеното
помещение не може да засегне оборудването
за генериране на пяна. Ако генераторите за
пяна са разположени в близост до защитеното
отделение, се инсталират тръбопроводи за
подаване на пяна, които да позволяват наймалко 450 mm отстояние между генераторите
и защитеното помещение, а разделителните
прегради да са от клас „А-60“. Тръбопроводите
за подаване на пяна да са изработени от стомана с дебелина не по-малка от 5 mm. Освен
това на отворите в граничните вертикални
прегради или палуби между генераторите за
пяна и защитеното помещение се монтират
противопожарни клапи от неръждаема стомана (единични или многоламелни) с дебелина
не по-малка от 3 mm. Противопожарните клапи се задействат автоматично (електрически,
пневматично или хидравлично) посредством
дистанционно управление на генератора за
пяна, свързан с тях, и се планират да оперират така, че да останат затворени, докато
генераторите за пяна започнат да работят.
3.3.2.7 Генераторите за пяна се разполагат
там, където може да се осигури достатъчно
подаване на свеж въздух.
3.4 Изисквания за изпитване на инста
лацията
3.4.1 След монтажа тръбите, клапаните,
арматурата и сглобените системи се изпитват
по удовлетворителен за А дминистрацията
начин, включително функционално изпитване
на системите за захранване и управление,
водните помпи, помпите за пяна, клапаните,
дистанционните и локалните изпускателни
станции и сигнализации. Потокът при необходимото налягане се проверява за системата,
като се използват отвори, монтирани на изпитвателния тръбопровод. Освен това всички
разпределителни тръбопроводни системи се
промиват със сладка вода и се продухват с
въздух, за да се гарантира, че тръбопроводната
система няма препятствия.
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3.4.2 Провеж дат се фу нк ц иона лни изпитвания на всички дозатори за пяна или
други устройства за смесване на пяна, за да
се потвърди, че допустимото отклонение в
съотношението на смесване е в рамките на
+30 до -0 % от номиналното съотношение
на смесване, определено в одобрението на
системата. За дозатори за пяна, използващи
концентрати от пяна от нютонов тип с кинематичен вискозитет, равен на или по-малък
от 100 cSt при 0°C, и плътност, равна на или
по-малка от 1100 kg/m 3, това изпитване може
да се извърши с вода вместо с концентрат от
пяна. Другите приспособления се изпитват с
действителния концентрат от пяна.
3.5 Системи, използващи външен въздух
с генератори, инсталирани в защитеното
помещение
Системи, използващи външен въздух, но
с генератори, разположени в защитеното
помещение, и захранвани от въздуховоди за
свеж въздух, могат да бъдат приети от Администрацията, при условие че тези системи са
показали експлоатационни характеристики и
надеждност, еквивалентни на системите, определени в 3.3. За приемане Администрацията
взема предвид следните минимални проектни
характеристики:
.1 п о -ниско и по -високо п рием л иво
въздушно налягане и дебит в захранващите тръбопроводи;
.2 ф у н к ц ион и ра не и на деж д нос т на
противопожарните клапи;
.3 р азположение и разпределение на
въздухопроводите, включително изпускателните отвори за пяна; и
.4 о тдел яне на възд у хопроводите от
защитеното помещение.
4 Стационарни пожарогасителни системи
с пяна с нисък коефициент на разширение
4.1 Количество и концентрати от пяна
4.1.1 Концентратите от пяна в пожарогасителните системи с пяна с нисък коефициент
на разширение се одобряват от Администрацията въз основа на насоките, приети от Организацията. Различните видове концентрати
от пяна да не се смесват в система с пяна с
нисък коефициент на разширение. Концентрати от пяна от един и същ тип от различни
производители да не се смесват, освен ако не
са одобрени за съвместимост.
4.1.2 Системата да е в състояние да изпуска
през стационарни изпускателни отвори за не
повече от 5 минути количество пяна, достатъчно да произведе ефективно покритие от
пяна над най-голямата единична площ, върху
която може да се разлее течното гориво.
4.2 Изисквания за монтаж
4.2.1 Осигуряват се средства за ефективно
разпространяване на пяната чрез постоянна
тръбопроводна система и регулиращи вентили
или кранове към подходящи изпускателни
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отвори, както и за ефективно направляване
на пяната чрез стационарни дюзи към другите основни пожароопасни зони в защитеното помещение. Средствата за ефективно
разпределение на пяната да бъдат доказано
приемливи за Администрацията чрез изчисление или изпитване.
4.2.2 Уредите за управление на тези системи
да са леснодостъпни и лесни за боравене и да
са групирани заедно на колкото е възможно
по-малко места, които е малко вероятно
да бъдат изолирани от пожар в защитеното
помещение.“
ГЛАВА 8
АВТОМАТИЧНИ СПРИНК ЛЕРНИ, ПОЖ АРООТКРИВАЩИ И ПОЖ АРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ
6 В параграф 2.1.1 между съществуващите
първо и второ изречение се добавя следното
изречение:
„ Пунктовете за управление, където вода
може да причини повреда на основното
оборудване, могат да бъдат оборудвани
със суха тръбопроводна система или система за предварително действие, както
се разрешава от правило ІІ-2/10.6.1.1 от
Конвенцията.“
7025

Изменения към Международния кодекс за
системите за пожарна безопасност (FSS Code)
(Приети с Резолюция MSC.339(91) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 30 ноември 2012 г.
В сила за Република България от 1 юли 2014 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.98(73), с която прие Международния кодекс за системите
за пожарна безопасност (наричан по-долу „FSS
кодекс“), който стана задължителен съгласно
глава II-2 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 II-2/3.22 от Конвенцията относно
процедурата за изменение към FSS кодекса,
Като взема предвид на своята деветдесет
и първа сесия измененията към FSS кодекса,
предложени и разпространени в съответствие с
член VIII, буква b), подточка i) от Конвенцията,
1. Приема, в съответствие с член VIII, буква
b), подточка iv) от Конвенцията, изменения
към Международния кодекс за системите за
противопожарна безопасност, чийто текст се
съдържа в Приложението към тази резолюция;
2. Установява, в съответствие с член VIII,
буква b), точка vi), параграф 2, буква bb) от
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Конвенцията, че измененията се считат за
приети на 1 януари 2014 г., освен ако преди
тази дата повече от една трета от договарящите
се правителства по Конвенцията или договарящите се правителства, чиито комбинирани
търговски флоти съставляват не по-малко от
50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, не са уведомили за възраженията
си срещу измененията;
3. Приканва договарящите се правителства
по Конвенцията да отбележат, че в съответствие с член VIII, буква b), подточка vii), параграф 2 от Конвенцията измененията влизат
в сила на 1 юли 2014 г. след приемането им в
съответствие с параграф 2 по-горе;
4. 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;
5. 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 сис
темите за пожарна безопасност (FSS кодекс)
ГЛАВА 3
ЗАЩИТА НА ПЕРСОНАЛА
1 Съществуващият параграф 2.1.2 се заменя
със следните два нови параграфа:
„ 2.1.2.1 Дихателните апарати са автономни дихателни апарати със сгъстен въздух,
за които обемът на въздуха, съдържащ
се в бутилките, е най-малко 1200 l, или
друг автономен дихателен апарат, който
може да функционира в продължение на
най-малко 30 минути. Всички бутилки с
въздух за дихателни апарати са взаимозаменяеми.
2 .1.2.2 Дихателният апарат със сгъстен
въздух се оборудва със звукова сигнализация и визуално или друго устройство,
което предупреждава потребителя, преди
обемът на въздуха в бутилката да бъде
намален до не по-малко от 200 l.“
ГЛАВА 5
СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ
СИСТЕМИ С ГАЗ
2 В параграф 2.1.1.1 след второто изречение
се добавя следното ново изречение:
„Съседни помещения с независими вентилационни системи, които не са разделени
най-малко от прегради клас А-0, се считат
за едно и също помещение.“

ВЕСТНИК

БРОЙ 86

3 В параграф 2.1.1.3 след първото изречение
се добавят следните нови изречения:
„За тази цел не е необходимо контейнерите, съдържащи пожарогасителен агент,
да се преместват напълно от мястото им
на закрепване. За системи с въглероден
двуокис се осигуряват греди или други
средства за окачване за теглително устройство над всеки ред бутилки. За други
видове пожарогасителен агент могат да
се използват подходящи повърхностни
индикатори.“
4 В параграф 2.1.3.2 първото изречение се
заменя със следното:
„ Във всяко ро-ро пространство, трюмове
за контейнери, оборудвани за автономни
хладилни контейнери, помещения, достъпни чрез врати или люкове, или други
отсеци, в които обикновено персоналът
работи или до които има достъп, се осигуряват средства за автоматична звукова
и визуална сигнализация за освобождаването на пожарогасителния агент.“
5 Следният нов параграф 2.2.1.2 се добавя
след съществуващия параграф 2.2.1.1 и следващите параграфи съответно се преномерират, включително позоваванията на тези
параграфи:
„ 2.2.1.2 За помещения за превозни средства и ро-ро помещения, които не са
помещения от специална категория, наличното количество въглероден двуокис
е най-малко достатъчно, за да осигури
минимален обем на свободния газ, равен
на 45 % от брутния обем на най-големия
такъв товарен отсек, който може да бъде
изолиран, и мерките гарантират, че наймалко две трети от газа, необходим за
съответния отсек се въвежда в рамките
на 10 минути. Системите за въглероден
двуокис не се използват за защита на
помещения от специална категория.“
6 След преномерирания параграф 2.2.1.6 се
добавя следният нов параграф 2.2.1.7:
„ 2.2.1.7 За контейнери и отсеци за генерални товари (предназначени основно за
превоз на разнородни товари, отделно
укрепени или опаковани) стационарната тръбопроводна система е такава, че
най-малко две трети от газа да може да
се изпусне в помещението в рамките
на 10 минути. За товарни помещения
за твърди товари в насипно състояние
стационарната тръбопроводна система е
такава, че най-малко две трети от газа
да може да бъде изпуснат в помещението в рамките на 20 минути. Уредите за
управление на системата се организират
така, че да позволява една трета, две
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трети или цялото количество газ да бъде
изпуснато в зависимост от състоянието
на натоварване на трюма.“
7 В параграф 2.2.2 първото изречение се
заменя със следното:
„Системите за въглероден двуокис за
защита на ро-ро помещения, трюмове
за контейнери, оборудвани за автономни
хладилни контейнери, помещенията, достъпни чрез врати или люкове, и другите
помещения, в които обикновено работи
персоналът или до които той има достъп,
отговарят на следните изисквания:“.
8 Раздел 2.4 се заличава.
9 Раздел 2.5 се преномерира на „2.4“, а
думите „в параграфи 2.2 до 2.4“ се заменят с
думите „в параграфи 2.2 и 2.3“.
ГЛАВА 7
С ТА Ц ИОН А РН И ПО Ж А Р ОГАС И Т Е Л Н И
СИСТЕМИ ПОД НАЛЯГАНЕ ЗА РАЗПРЪСК
ВАНЕ НА ВОДА И ВОДНА МЪГЛА
10 След параграф 2.3 се добавя следният
нов параграф 2.4:
„ 2.4 Стационарни пожарогасителни сис
теми на водна основа за ро-ро помещения,
пространства за превозни средства и
помещения от специална категория
С тационарни пожарогасителни системи
на водна основа за ро-ро помещения,
помещен и я з а п р ево зн и с р едс т ва и
помещен и я о т спец иа л на к ат ег ори я
се одобряват от Администрацията въз
основа на насок и т е, разрабо т ени о т
Организацията.“
ГЛАВА 8
АВТОМАТИЧНИ СПРИНК ЛЕРНИ, ПОЖ АР О ОТ К РИ В А Щ И И ПО Ж А Р ОИЗВЕС Т ИТЕЛНИ СИСТЕМИ
11 В параграф 2.5.2.3 след първото изречение
се добавя следното ново изречение:
„За тази цел номиналната площ се приема
за брутна хоризонтална проекция на площта,
която се покрива.“
ГЛАВА 9
СТАЦИОНАРНИ ПОЖ АРООТКРИВАЩИ И
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ
12 В параграф 2.2.1 след третото изречение
се добавя следното ново изречение:
„На кораби, построени на или след 1 юли
2014 г., превключвателят е разположен по
такъв начин, че неизправност няма да доведе
до загуба и на двете електрозахранвания.“
13 След параграф 2.2.1 се добавя следният
нов параграф, а съществуващият параграф
2.2.2 се преномерира на параграф 2.2.3:
„ 2.2.2 На кораби, построени на или след
1 юли 2014 г., работата на автоматичния
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превключвател или повреда на едно от
елект розах ранвани ята да не води до
загуба на способността за откриване на
пожар. Когато моментна загуба на електрозахранване би довела до влошаване на
функционирането на системата, се осигурява батерия с достатъчен капацитет,
за да се осигури непрекъсната работа по
време на превключването.“
14 Съществуващият параграф 2.2.3 се заличава и след преномерирания параграф 2.2.3
се добавят следните нови параграфи:
„ 2.2.4 Аварийният източник на енергия,
посочен в параграф 2.2.1 по-горе, може
да се захранва от акумулаторни батерии
или от аварийното разпределително табло.
Енергийният източник да е достатъчен,
за да поддържа работата на пожарооткриващата и пожароизвестителната система
за периодите, изисквани съгласно глава
II-1, правила 42 и 43 от Конвенцията, и
в края на този период да е в състояние
да задейства всички свързани визуални
и звукови противопожарни известителни
сигнали за период от най-малко 30 минути.
2 .2.5 На кораби, построени на или след
1 юли 2014 г., когато системата се захранва
от акумулаторни батерии, те се разполагат
във или в близост до пулта за управление
на пожароизвестителната система или на
друго място, подходящо за използване в
аварийни ситуации. Номиналната мощност на устройството за зареждане на
батерията да е достатъчна, за да поддържа
нормалното изходно електрозахранване
на пожарооткриващата система, докато
батериите се презареждат от напълно
разредено състояние.“
15 В параграфи 2.3.1.2, 2.3.1.3 и 2.3.1.5 референтният стандарт „IEC 60092 505:2001“ се
заменя с „IEC 60092-504“.
16 В параграф 2.5.1.3 след второто изречение
се добавя следното ново изречение:
„На кораби, построени на или след 1 юли
2014 г., с помещение за управление на товарните операции се разполага допълнително
сигнално устройство в помещението за управление на товарните операции.“
17 В параграф 2.5.2 след второто изречение
се добавя следното ново изречение:
„На кораби, построени на или след 1 юли
2014 г., детекторите, монтирани в студени отсеци като хладилни помещения, се изпитват,
като се използват процедури, които се отнасят
за такива местоположения.“
ГЛАВА 12
СТА ЦИОН А РНИ А ВА РИЙНИ ПРОТИВО ПОЖАРНИ ПОМПИ
18 Съществуващият параграф 2.2.2.1 се
заменя със следното:
„2.2.2.1 Пускане на дизелов двигател
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 секи дизелов източник на енергия за
В
помпата да може лесно да се пуска в
студено състояние до температура 0°C
чрез ръчно запалване с манивела. Когато не може да се осигури готовност
за п ускане, а ко т ова е п ра к т и ческ и
невъзможно, или ако има вероятност
да се срещнат по-ниски температури, и
ако помещението за дизеловия източник
на енергия не е загрято, се монтира
електрическо отопление на системата за
охлаждане с вода или смазване с масло
на дизелови я двигател, удовлетворяващо Администрацията. Ако ръчното
стартиране е практически невъзможно,
Администрацията може да разреши използването, като средство за стартиране,
на сгъстен въздух, електричество или
други източници на акумулирана енергия, включително хидравлична мощност
или стартови касетки. Тези средства да
са такива, че да позволяват пускането
в ход на дизеловия източник на енергия най-малко шест пъти в рамките на
период от 30 минути и най-малко два
пъти в рамките на първите 10 минути.“
ГЛАВА 13
РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СРЕДСТВА ЗА
ЕВАКУАЦИЯ
19 Съществуващият параграф 2.2.4 се заменя със следното:
„2.2.4 Площадки
С изключение на междинните площадки,
площта на площадките на всяко палубно ниво
не е по-малка от 2 m 2 и се увеличава с 1 m 2
за всеки 10 лица в повече от 20 лица, но не
е необходимо да надвишава 16 m 2 , освен за
площадките, които обслужват обществените
помещения с директен достъп до стълбищните
клетки. Междинните площадки се оразмеряват
в съответствие с параграф 2.3.1.“
ГЛАВА 14
СТАЦИОНАРНИ СИСТЕМИ ЗА ПЯНА НА
ПАЛУБАТА
20 Съществуващата глава 14 се заменя със
следното:
„1 Приложение
1.1 Тази глава описва подробно спецификациите на стационарните системи за пяна
на палубата, които се изисква да бъдат предвидени в глава II-2 от Конвенцията.
2 Технически спецификации
2.1 Общи положения
2.1.1 Приспособленията за осигуряване на
пяна да могат да подават пяна до цялата палубна площ на товарните танкове, както и до
всеки товарен танк, чиято палуба е разкъсана.
2.1.2 Системата за пяна на палубата да
може да работи просто и бързо.
2.1.3 Експ лоатац и я та на сист емата за
пяна на палубата при нейната необходима
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производителност позволява едновременното използване на минималния необходим
брой струи вода при необходимото налягане
от противопожарния тръбопровод. Когато
системата за пяна на палубата се захранва
от общ тръбопровод от противопожарната
магистрала, се осигурява допълнителен концентрат от пяна за работата на две дюзи за
същия период от време, необходим за системата от пяна. Едновременното използване
на минималните необходими струи вода да
е възможно на палубата по цялата дължина
на кораба, в жилищните помещения, сервизните помещения, пунктовете за управление
и машинните отделения.
2.2 Изисквания към компонентите
2.2.1 Разтвор от пяна и концентрат от пяна
2.2.1.1 За танкери, превозващи:
.1 с уров нефт или нефтопродукти с температура на възпламеняване, ненадвишаваща 60°C (затворен тигел), определена от одобрен апарат за определяне
температурата на възпламеняване, и
налягане на парите на Рийд, което е
под атмосферното налягане, или други
течни продукти със сходна опасност
от пожар, включително товари в глава
18 от IBC Кодекса, с температура на
възпламеняване, ненадвишаваща 60°C
(затворен тигел), за които е ефективна
обикновена пожарогасителна система
с пяна (вижте правила II-2/1.6.1 и 10.8
от Конвенцията); или
.2 н ефтопродукти с температура на възпламеняване над 60°C (затворен тигел), определена от одобрен апарат за
определяне температурата на възпламеняване (вижте правило II-2/1.6.4 от
Конвенцията); или
.3 IBC Кодекс, глава 17, продукти с температура на възпламеняване над 60°C
(затворен тигел), определена от одобрен
апарат за определяне на температурата на възпламеняване (вижте параграф 11.1.3 от IBC Кодекса и правило
II-2/1.6.4 от Конвенцията),
скоростта на подаване на разтвор от пяна е
не по-малка от най-голямата от следните:
.1 0 ,6 l/min на квадратен метър от палубната площ на товарните танкове,
където палубната площ на товарните
танкове означава максималната широчина на кораба, умножена по общото
надлъжно протежение на отсеците за
товарни танкове;
.2 6 l/min на квадратен метър от хоризонталното сечение на единичния танк с
най-голямата такава площ; или
.3 3 l/min на квадратен метър от площта,
защитена от най-големия монитор, като
тази площ е изцяло пред монитора, но
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в никакъв случай производителността
на който и да е монитор не е по-малка
от 1250 l/min.
2.2.1.2 За танкери, превозващи химикали
в наливно състояние, изброени в глава 17 от
IBC Кодекса, които имат температура на възпламеняване, ненадвишаваща 60°C (затворен
тигел), скоростта на подаване на разтвор от
пяна е съгласно изискванията на IBC Кодекса.
2.2.1.3 Подава се достатъчно концентрат от
пяна, за да се осигури най-малко 20 минути
генериране на пяна в танкери, оборудвани с
инсталация за инертен газ, или 30 минути
генериране на пяна в танкери, които не са
оборудвани с инсталация за инертен газ или
от които не се изисква да използват система
за инертен газ.
2.2.1.4 Доставяният на борда концентрат от
пяна се одобрява от Администрацията за товарите, предназначени за превоз. Концентрати
от пяна тип B се доставят за защита от суров
нефт, нефтопродукти и товари с еднородни
разтворители. Концентрати от пяна тип А да
се доставят за товари с противоположен тип
разтворители, както е посочено в таблицата
в глава 17 от IBC Кодекса. Да се доставя
само един вид концентрат от пяна и той да
е ефективен за максималния възможен брой
товари, предназначени за превоз. За товари,
за които пяната не е ефективна или е несъвместима, се предвиждат допълнителни мерки,
удовлетворяващи Администрацията.
2.2.1.5 Течните товари с температура на
възпламеняване, ненадвишаваща 60°C, за
които стандартна пожарогасителна система
с пяна не е ефективна, трябва да отговарят
на разпоредбите на правило ІІ-2/1.6.2.1 от
Конвенцията.
2.2.2 Монитори и апликатори за пяна
2.2.2.1 От стационарната система за пяна се
подава пяна посредством монитори и апликатори за пяна. Провеждат се изпитвания на прототипа на мониторите и апликаторите за пяна, за
да се гарантира, че времето за разширяване на
пяната и отводняването на произведената пяна
не се различава с повече от ±10 % от определеното в параграф 2.2.1.4. Когато се използва
пяна със среден коефициент на разширение
(между коефициент на разширение 21 към 1
и 200 към 1), дозата на приложение на пяната
и капацитетът на инсталацията на монитора
трябва да удовлетворяват Администрацията.
От всеки монитор се подава най-малко 50 % от
необходимата скорост на подаване на разтвор
от пяна. На танкери с пълна товароподемност,
по-малка от 4000 тона, Администрацията не
може да изисква монтиране на монитори, а
само на апликатори. В такъв случай обаче
капацитетът на всеки апликатор е най-малко
25 % от изискваната скорост на подаване на
разтвора от пяна.
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2.2.2.2 Капацитетът на всеки апликатор да
не е по-малък от 400 l/min, а изхвърлянето
на пяна от апликатора в условия на спокойна
атмосфера да не е по-малко от 15 m.
2.3 Изисквания за монтаж
2.3.1 Главен пункт за управление
2.3.1.1 Главният пункт за управление на
системата да е разположен на подходящо
място извън товарния отсек, в непосредствена близост до жилищните помещения и да е
леснодостъпен и лесноизползваем в случай
на пожар в защитените зони.
2.3.2 Монитори
2.3.2.1 Броят и местоположението на мониторите са такива, че да съответстват на
параграф 2.1.1.
2.3.2.2 Разстоянието от монитора до найотдалечения край на защитената зона пред
този монитор не е повече от 75 % от изхвърлянето на монитора в условия на спокойна
атмосфера.
2.3.2.3 Монитор и връзка за шланг на
апликатора за пяна се разполага както на
левия, така и на десния борд в предната част
на помещенията в кърмата или жилищните
помещения, обърнати към палубата на товарните танкове. Мониторите и връзките на
шланговете да са зад всеки товарен танк, но
могат да бъдат разположени в товарния отсек
над помпените помещения, кофердами, баластните танкове и празните отсеци в близост до
товарните танкове, ако могат да предпазват
палубата под и зад един друг. На танкери с
пълна товароподемност, по-малка от 4000
тона, връзката на шланга на апликатора за
пяна се разполага както на левия, така и на
десния борд в предната част на помещенията
в кърмата или жилищни помещения, обърнати
към палубата на товарните танкове.
2.3.3 Апликатори
2.3.3.1 На всички танкери се осигуряват
най-малко четири апликатора за пяна. Броят
и разположението на главните изпускателни
отвори за пяна са такива, че пяната от наймалко два апликатора може да бъде насочена
към всяка част от палубната площ на товарните танкове.
2.3.3.2 Осигуряват се апликатори, за да се
гарантира гъвкавост на действията по време на
противопожарните операции и да се обхванат
зоните, защитени от мониторите.
2.3.4 Спирателни клапани
2.3.4.1 Клапани се осигуряват в тръбопровода за пяна и в противопожарния тръбопровод,
когато е неразделна част от системата за пяна
на палубата, непосредствено пред всяко място
за монитор, за да се изолират повредените
секции от тези тръбопроводи.“
7026
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Изменения към Международния кодекс за
системите за пожарна безопасност (FSS Code)
(Приети с Резолюция MSC. 367(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.)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Международния кодекс за
системите за пожарна безопасност (FSS сode)

Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква b) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
Като отбелязва Резолюция MSC. 98(73),
с която прие Международния кодекс за системите за пожарна безопасност (наричан
по-долу „FSS кодекс“), който стана задължителен съгласно глава II-2 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 II-2/3.22 от Конвенцията относно
процедурата за изменение към FSS кодекса,
Като взема предвид на своята деветдесет
и трета сесия измененията към FSS кодекса,
предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква b), подточка i) от
Конвенцията,
1. Приема, в съответствие с член VIII, буква
b), подточка iv) от Конвенцията, изменения
към FSS кодекса, чийто текст се съдържа в
Приложението към тази резолюция;
2. 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;
3. 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;
4. Отправя искане към генералния сек
ретар, в съответствие с член V III, 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;
5. Освен това отправя искане към генералния секретар да изпрати копия от тази резолюция и приложението към нея до членовете
на Организацията, които не са договарящи
се правителства по Конвенцията.

Текстът на съществуващата глава 15 се
заменя със следното:
„1 Приложение
Тази глава описва подробно спецификациите за системите за инертен газ, както се
изисква в глава II-2 от Конвенцията.
2 Технически спецификации
2.1 Определения
По смисъла на тази глава:
2.1.1 Товарни танкове означава онези товарни танкове, включително отстойните танкове,
които превозват товари или остатъци от товари,
които имат температура на възпламеняване
не по-висока от 60°C.
2.1.2 Система за инертен газ включва системи за инертен газ, използващи димни газове,
генератори за инертен газ и генератори за
азот и означава инсталация за инертен газ
и разпространяване на инертен газ, както и
средства за предотвратяване на обратния поток
на товарни газове към машинните отделения,
стационарните и преносимите измервателни
инструменти и устройства за управление.
2.1.3 Безопасен газов отсек е отсек, в който
навлизането на газове би създало опасности
по отношение на запалимостта или токсичността.
2.1.4 Без газ е състояние в танк, при което
съдържанието на въглеводороди или други
запалими пари е по-малко от 1 % от долната
граница на запалимост (LFL), съдържанието
на кислород е най-малко 21 % и няма токсични газове.
2.2 Изисквания за всички системи
2.2.1. Общи положения
2.2.1.1 Системата за инертен газ, посочена в
глава II-2 от Конвенцията, се проектира, конструира и изпитва по начин, удовлетворяващ
Администрацията. Тя се проектира така, че
да може да направи и поддържа атмосферата
на съответните товарни танкове незапалима.
2.2.1.2 Системата да може:
.1 д а инертира празни товарни танкове и
да поддържа атмосферата във всяка част
на танка със съдържание на кислород,
ненадвишаващо 8 % по обем, и при
положително налягане в пристанището
и в морето, освен когато е необходимо
такъв танк да не съдържа газ;
.2 д а премахва необходимостта от навлизане на въздух в танка по време на
нормална експлоатация, освен когато е
необходимо танкът да не съдържа газ;
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.3 д
 а продухва празни товарни танкове
с въглеводород или други запалими
пари, така че последващите операции
по обезгазяване в нито един момент
да не създават запалима атмосфера
в танка;
.4 д а подава инертен газ на товарните
танкове при скорост най-малко 125 %
от максималната скорост на разрядна
мощност на кораба, изразена като обем;
за танкери-химикаловози и танкерихимикаловози за продукти Администрацията може да приеме системи
за инертен газ с по-нисък капацитет
на подаване, при условие че максималната скорост на разтоварване на
товари от товарни танкове, които са
защитени от системата, е ограничена
до не повече от 80 % от капацитета
на инертния газ; и
.5 д а подава инертен газ със съдържание
на кислород не повече от 5 % по обем
към товарните танкове при всички
необходими дебити.
2.2.1.3 Материалите, използвани в системите
за инертен газ, са подходящи за тяхното предназначение. По-специално тези компоненти,
които могат да бъдат подложени на корозивно
действие на газовете и/или течностите, са
изработени от корозионноустойчив материал
или облицовани с каучук, епоксидна смола
от стъклени влакна или друг еквивалентен
материал за покритие.
2.2.1.4 Подаването на инертен газ може
да бъде:
.1 о бработени димни газове от главни
или спомагателни котли, или
.2 г аз от генератор за нефт или газ, работещ с газ, или
.3 г аз от азотни генератори.
Администрацията може да приеме системи, използващи инертни газове от един
или повече отделни генератори за газ или
други източници, или комбинация от тях,
при условие че е постигнато еквивалентно
ниво за безопасност. Доколкото е възможно,
тези системи съответстват на изискванията
на тази глава. Не се разрешават системи,
използващи съхраняван въглероден диоксид,
освен ако Администрацията не е убедена, че
рискът от запалване от генериране на статично
електричество от самата система не е сведен
до минимум.
2.2.2 Мерки за безопасност
2.2.2.1 Системата за инертен газ е проектирана така, че максималното налягане, което
може да упражнява върху товарен танк, да
не надвишава пробното налягане на който и
да е товарен танк.
2.2.2.2 Автоматичното изключване на системата за инертен газ и нейните компоненти
се извършва при достигане на предварително
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определени граници, като се вземат предвид
разпоредбите на параграфи 2.2.4, 2.3.2 и 2.4.2.
2.2.2.3 Изпускателните отвори на всяка
генераторна инсталация се осигуряват с подходящи приспособления за спиране.
2.2.2.4 Системата е проектирана така, че
да гарантира, ако съдържанието на кислород
надвишава 5 % по обем, инертният газ автоматично да се изпуска в атмосферата.
2.2.2.5 Предвиждат се мерки, които да
позволят функционирането на инсталацията за инертен газ да бъде устойчиво преди
започване на разтоварването на товара. Ако
нагнетателните вентилатори се използват
за обезгазяване, техните отвори за приток
на въздух са снабдени с приспособления за
изпразване.
2.2.2.6 Когато е монтиран двоен блоков
клапан и клапан за обезвъздушаване, системата гарантира при загуба на мощност блоковите клапани да се затварят автоматично
и клапанът за обезвъздушаване да се отваря
автоматично.
2.2.3 Системни компоненти
2.2.3.1 Възвратни устройства
2.2.3.1.1 Монтират се най-малко две възвратни устройства, за да се предотврати връщането на пари и течности в инсталацията
за инертен газ или в който и да е безопасен
газов отсек.
2.2.3.1.2 Първото възвратно устройство е
уплътнение на палубата от мокър, полумокър
или сух тип или приспособление за двойно
блокиране и обезвъздушаване. Могат да се
приемат два спирателни клапана последователно с изпускателен вентил между тях, при
условие че:
.1 р аботата на клапана се извършва автоматично; сигналът(ите) за отваряне/
затваряне се взема(т) директно от
процеса, напр. поток инертен газ или
диференциално налягане; и
.2 е предвидена сигнализация за неизправна работа на клапаните, напр.
състоянието на работа на „спиране на
нагнетателния вентилатор“ и „отваряне
на захранващ(и) клапан(и)“ е състояние
за сигнализация.
2.2.3.1.3 Второто възвратно устройство е
възвратен клапан или еквивалентен клапан,
способен да предотврати връщането на пари
и течности и монтиран между хидравличния
затвор на палубата (или еквивалентно устройство) и първата връзка от инертния газопровод
към товарния танк. То е снабдено с ефикасни
средства за затваряне. Като алтернатива на
ефикасните средства за затваряне между възвратния клапан и първата връзка към товарните отсеци може да се осигури допълнителен
клапан с такива средства за затваряне, които
изолират хидравличния затвор на палубата,
или еквивалентно устройство от тръбопровода
за инертен газ до товарните танкове.
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2.2.3.1.4 Х и д равли чни я т зат вор, ако е
монтиран такъв, може да се захранва с две
отделни помпи, всяка от които е в състояние
да поддържа адекватно захранване по всяко
време. Звуковата и визуалната сигнализация
за ниското ниво на водата в хидравличния
затвор се задейства по всяко време.
2.2.3.1.5 Разположението на хидравличния
затвор или еквивалентно устройство и свързаните с него арматури е такова, че да предот
вратява обратен поток на пари и течности и
да осигурява правилното функциониране на
затвора при експлоатационни условия.
2.2.3.1.6 Осигурява се защита на хидравличния затвор срещу замръзване по такъв начин,
че целостта на затвора да не се нарушава от
прегряване.
2.2.3.1.7 Към всяка свързана водоснабдителна и дренажна тръба, както и към всяка
вентилационна тръба или тръба за измерване
на налягането, водещи до безопасни газови
отсеци, също се монтира воден контур или
друго одобрено приспособление. Осигуряват се
средства, които да предотвратят изпразването
на такива контури чрез вакуум.
2.2.3.1.8 Всеки хидравличен затвор или
еквивалентно устройство и приспособленията
на контура са в състояние да предотвратяват
връщането на пари и течности към инсталацията за инертен газ при налягане, равно
на пробното налягане на товарните танкове.
2.2.3.1.9 Възвратните устройства се разполагат в товарния отсек на палубата.
2.2.3.2 Газопроводи за инертен газ
2.2.3.2.1 Газопроводът за инертен газ може
да бъде разделен на два или повече клона пред
възвратните устройства, изисквани съгласно
параграф 2.2.3.1.
2.2.3.2.2 Газопроводът за инертен газ е
оборудван с разклонителни тръбопроводни
системи, водещи към товарния танк. Разклонителните тръбопроводни системи за инертен
газ се оборудват или със спирателни вентили,
или с еквивалентни средства за управление
за изолиране на всеки танк. Когато са монтирани спирателни вентили, те са снабдени
със заключващи приспособления. Системата
за управление предоставя недвусмислена информация за експлоатационното състояние
на такива клапани най-малко на пулта за
управление, изискван в параграф 2.2.4.
2.2.3.2.3 Всеки товарен танк, който не е
инертен, може да бъде отделен от газопровода
за инертен газ чрез:
.1 и зваждане на макари, клапани или
други тръбни секции и изпразване на
краищата на тръбите; или
.2 п одредба на два последователни стъклени фланеца с възможност за откриване на течове в тръбата между двата
стъклени фланеца; или
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.3 е квивалентни мерки, удовлетворяващи
Администрацията, осигуряващи наймалко същото ниво на защита.
2.2.3.2.4 Осигуряват се средства за защита
на товарните танкове срещу въздействието
на свръхналягане или вакуум, причинени от
топлинни изменения и/или товарни работи,
когато товарните танкове са изолирани от
газопроводите за инертен газ.
2.2.3.2.5 Тръбопроводните системи се проектират така, че да предотвратяват натрупването на товар или вода в тръбопроводите
при всички нормални условия.
2.2.3.2.6 Осигуряват се приспособления,
които позволяват свързването на газопровода за инертен газ към външно подаване на
инертен газ. Приспособленията се състоят
от болтов фланец с номинален размер на
тръбата 250 mm, изолиран от газопровода
за инертен газ чрез вентил и разположен
пред възвратния клапан. Конструкцията на
фланеца съответства на съответния клас в
стандартите, приети за проектиране на други
външни връзки в тръбопроводните системи
на товар на кораба.
2.2.3.2.7 Ако е инсталирана връзка между
газопровода за инертен газ и тръбопроводната система на товара, се вземат мерки за
осигуряване на ефективна изолация, като се
има предвид голямата разлика в налягането,
която може да съществува между системите.
Тя се състои от два спирателни вентила с
приспособление за безопасно вентилиране на
отсека между вентилите или приспособление,
състоящо се от макара със свързаните с нея
празни пространства.
2.2.3.2.8 Вентилът, отделящ газопровода за
инертен газ от товарния тръбопровод и намиращ се от страната на товарния тръбопровод,
е възвратен клапан с ефикасни средства за
затваряне.
2.2.3.2.9 Тръбопроводните системи за инертен газ не преминават през жилищните помещения, сервизните помещения и помещенията
на пунктовете за управление.
2.2.3.2.10 При корабите за комбиниран
превоз приспособлението за изолиране на
отстойните танкове, съдържащи нефт или
нефтени остатъци, от други танкове се състои
от празни фланци, които ще останат на мястото си през цялото време, когато се превозват
товари, различни от нефт, с изключение на
предвиденото в съответния раздел от насоките,
разработени от Организацията.
2.2.4 Индикатори и сигнализации
2.2.4.1 Състоянието на работа на системата
за инертен газ се указва в пулт за управление.
2.2.4.2 При подаване на инертен газ се
инсталира уред за непрекъснато индикиране
и постоянно записване на:
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.1 н
 алягането на тръбопроводите за инертен газ пред възвратните устройства; и
.2 с ъдържанието на кислород в инертния газ.
2.2.4.3 Индикаторните и записващите устройства се поставят в помещението за контрол
на товара, когато има такова. Но когато не е
осигурено помещение за контрол на товара,
те се поставят на място, лесно достъпно за
капитана на товарните операции.
2.2.4.4 Освен това измервателни уреди се
монтират:
.1 н а навигационния мостик, за да указват
по всяко време налягането, посочено
в параграф 2.2.4.2.1, и налягането в
отстойните танкове на корабите за
комбиниран превоз, когато тези танкове са изолирани от тръбопровода за
инертен газ; и
.2 в командното помещение на машините или в машинното отделение, за да
се указва съдържанието на кислород,
посочено в параграф 2.2.4.2.2.
2.2.4.5 Звукови и визуални сигнали
2.2.4.5.1 Осигуряват се звукови и визуални
сигнали въз основа на проектираната система,
която указва:
.1 с ъдържание на кислород, надвишаващо
5 % по обем;
.2 п рекъсване на електрозахранването на
индикаторните устройства, посочени в
параграф 2.2.4.2;
.3 н алягане на газа, по-малко от 100 mm
водомерна рейка; известителната система да бъде такава, че да гарантира,
че налягането в отстойните танкове в
кораби за комбиниран превоз може да
се следи по всяко време;
.4 в исоко налягане на газа; и
.5 п рекъсване на електрозахранването на
автоматичната система за управление.
2 .2 .4. 5.2 Изве с т я ва н и я т а , изиск ва н и
съгласно параграфи 2.2.4.5.1.1, 2.2.4.5.1.3 и
2.2.4.5.1.5, се инсталират в машинното отделение и в помещението за контрол на товара,
когато има такова, но във всеки случай в такова
положение, че да бъдат незабавно приемани
от отговорните членове на екипажа.
2.2.4.5.3 Осигурява се звукова известителна
система, независима от изискваната в параграф
2.2.4.5.1.3, или автоматично спиране на товарните помпи, за да се работи при достигнати
предварително определени граници на ниско
налягане в газопровода за инертен газ.
2.2.4.5.4 Два кислородни датчика се разполагат на подходящи места в отсека или
отсеците, в които се намира системата за
инертен газ. Ако нивото на кислорода падне
под 19 %, тези датчици задействат аларми,
които се виждат и чуват както вътре, така
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и извън отсека или отсеците, и се поставят
в такова положение, че да бъдат незабавно
приемани от отговорните членове на екипажа.
2.2.5 Инструкции за употреба
На борда се предоставят подробни инструкции за употреба, обхващащи изискванията
за експлоатация, безопасност и техническо
обслужване и опасностите за здравето на
работното място, свързани със системата за
инертен газ и нейното прилагане в системата
на товарните танкове. Инструкциите включват
указания за процедурите, които да се спазват
в случай на неизправност или повреда на
системата за инертен газ.
2.3 Изисквания за системите за генериране
на димни газове и инертни газове
В допълнение към разпоредбите на параграф
2.2 за системи за инертен газ, използващи генератори за димни газове или инертни газове,
се прилагат разпоредбите на този раздел.
2.3.1 Системни изисквания
2.3.1.1 Генератори за инертен газ
2.3.1.1.1 Към генератора за инертен газ се
монтират две горивни помпи. За генераторите
за инертен газ се осигурява подходящо гориво
в достатъчно количество.
2.3.1.1.2 Генераторите за инертен газ се
разполагат извън зоната на товарния танк.
Помещени ята, съдържащи генератори за
инертен газ, нямат пряк достъп до жилищните помещения, сервизните помещения или
пунктовете за управление, но могат да бъдат
разположени в машинните отделения. Ако
не са разположени в машинните отделения,
това помещение се отделя с газонепроницаема
стоманена вертикална преграда и/или палуба
от жилищните, сервизните помещения и пунктовете за управление. За такова помещение
се осигурява подходяща механична вентилация
с положително налягане.
2.3.1.2 Газови регулиращи клапани
2.3.1.2.1 В тръбопровода за инертен газ се
монтира регулиращ клапан за газ. Този клапан
се управлява автоматично, за да се затвори,
както се изисква в параграф 2.2.2.2. Той също
така може автоматично да регулира потока
инертен газ към товарните танкове, освен ако
не са предвидени средства за автоматично
управление на дебита на инертния газ.
2.3.1.2.2 Газовият регулиращ клапан се
разполага в предната вертикална преграда на
предния най-безопасен газов отсек, през който преминава тръбопроводът за инертен газ.
2.3.1.3 Приспособление за охлаждане и скрубер
2.3.1.3.1 Инсталират се средства, които
ефективно охлаждат обема на газа, посочен в
параграф 2.2.1.2, и отстраняват твърди вещества и продукти от изгарянето на сяра. Приспособленията за охлаждаща вода са такива, че
винаги да има достатъчно водоснабдяване, без
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да се пречи на основните работи на кораба.
Предвижда се и алтернативно снабдяване с
охлаждаща вода.
2.3.1.3.2 Инсталират се филтри или еквивалентни устройства за свеждане до минимум
на количеството вода, пренасяна към нагнетателните вентилатори за инертни газове.
2.3.1.4 Нагнетателни вентилатори
2.3.1.4.1 Инста лират се най-ма лко два
нагнетателни вентилатора за инертен газ,
които могат да подават в товарните танкове
най-малко обема газ, изискван по параграф
2.2.1.2. За системи, оборудвани с генератори
за инертен газ, Администрацията може да разреши само един нагнетателен вентилатор, ако
тази система е в състояние да доставя общия
обем газ, изискван от параграф 2.2.1.2 към товарните танкове, при условие че на борда има
достатъчно резервни части за нагнетателния
вентилатор и неговия основен двигател, за да
има възможност всеки отказ на нагнетателния
вентилатор и неговия основен двигател да бъде
отстранен от екипажа на кораба.
2.3.1.4.2 Когато генераторите за инертен газ
се обслужват от нагнетателни вентилатори с
положителна водоизместимост, се осигуряват
предпазни устройства, за да се предотврати
развиването на свръхналягане от страната
на изпускане на нагнетателния вентилатор.
2.3.1.4.3 Когато са предвидени два наг
нетателни вентилатора, общият необходим
капацитет на системата за инертен газ се
разделя по равно между двата и в никакъв
случай единият вентилатор няма капацитет, по-малък от 1/3 от общия необходим
капацитет.
2.3.1.5 Спирателни вентили за инертен газ
За системи, използващи димни газове,
спирателните вентили за димни газове се
монтират в тръбопровода за инертен газ
между възходящите димоходи на котлите и
скрубера за димни газове. Тези вентили са
осигурени с индикатори, показващи дали са
отворени, или затворени, и се вземат предпазни
мерки, за да се запазят газонепроницаеми и
да се предпазят леглата от сажди. Вземат се
мерки, за да се гарантира, че нагнетателните
вентилатори за сажди на котлите не могат да
работят, когато съответният вентил за димни
газове е отворен.
2.3.1.6 Предотвратяване на изтичане на
димни газове
2.3.1.6.1 Специално внимание се обръща
на конструкцията и местоположението на
скрубера и нагнетателните вентилатори със
съответните тръбопроводни системи и арматури, за да се предотврати изтичането на
димни газове в затворени отсеци.
2.3.1.6.2 За да се осигури безопасно техническо обслужване, между спирателните вентили за димни газове и скрубера се монтира
допълнителен хидравличен затвор или други
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ефективни средства за предотвратяване на
изтичането на димни газове или се вграждат
във входа за газ на скрубера.
2.3.2 Индикатори и сигнализации
2.3.2.1 В допълнение към изискванията
на параграф 2.2.4.2 се осигуряват средства
за непрекъснато указване на температурата
на инертния газ в страната на изпускане на
системата, когато тя работи.
2.3.2.2 В допълнение към изискванията
на параграф 2.2.4.5 се осигуряват звукови и
визуални сигнали, които указват:
.1 н едостатъчно подаване на гориво към
генератора за инертен газ, работещ с
течно гориво;
.2 п рекъсване на електрозахранването
на генератора;
.3 н иско налягане на водата или нисък
дебит на водата към приспособлението
за охлаждане и скрубера;
.4 в исоко ниво на водата в приспособлението за охлаждане и скрубера;
.5 в исока температура на газа;
.6 повреда на нагнетателните вентилатори
за инертен газ; и
.7 н иско ниво на водата в хидравличния
затвор.
2.4 Изисквания за системи от генератори
за азот
В допълнение към разпоредбите на параграф
2.2 за системи за инертен газ, използващи
генератори за азот, се прилагат разпоредбите
на този раздел.
2.4.1 Системни изисквания
2.4.1.1 Системата се оборудва с един или
повече компресори, които генерират достатъчно положително налягане, за да могат да
доставят общия обем газ, изискван съгласно
параграф 2.2.1.2.
2.4.1.2 Инсталира се система за пречистване
на захранващия въздух, за да се отстранят
свободната вода, частиците и следите от масло
от сгъстения въздух.
2.4.1.3 Компресорът за въздух и генераторът
за азот могат да бъдат монтирани в машинното
отделение или в отделно помещение. Отделно
помещение и всяко инсталирано оборудване
се третират като „Друго машинно отделение“
по отношение на противопожарната защита.
Когато за генератора за азот е предвидено
отделно помещение, то се оборудва с независима механична смукателна вентилационна
система, осигуряваща шест смени на въздуха
на час. Помещението няма пряк достъп до
жилищните помещения, сервизните помещения и пунктовете за управление.
2.4.1.4 Когато е монтиран приемник за
азот или буферен танк, той може да бъде
монтиран в специално помещение, в отделно
помещение, съдържащо компресор за въздух
и генератора, в машинното отделение или в
товарния отсек. Когато приемникът за азот
или буферният танк са монтирани в затворено
помещение, достъпът се осигурява само от
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откритата палуба и вратата за достъп се отваря навън. За такова помещение се осигурява
подходяща, независима механична вентилация
от типа за извличане.
2.4.2 Индикатори и сигнализации
2.4.2.1 В допълнение към изискванията
на параграф 2.2.4.2 се осигуряват контролно измервателни прибори за непрекъснато
указване на температурата и налягането на
въздуха на страната на засмукване на генератора за азот.
2.4.2.2 В допълнение към изискванията
на параграф 2.2.4.5 се осигуряват звукови и
визуални сигнали, които включват:
.1 н еизправност на електрическия нагревател, ако е монтиран такъв;
.2 н иско налягане на входящия въздух
или дебит от компресора;
.3 висока температура на въздуха; и
.4 в исоко ниво на кондензат при автоматично източване на водния сепаратор.“
7027

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 4
от 23 септември 2020 г.

за надзор и мониторинг на зоонозите при
профилактиката, ограничаването и ликви
дирането им
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. общите изисквания за извършване на
надзор и мониторинг на зоонозите и техните
причинители;
2. изискванията за мониторинг на антимикробна резистентност на причинителите
на зоонози;
3. редът и начинът на извършване на епидемиологични и епизоотологични проучвания
за установяване източника на зараза при
взривове от хранително заболяване;
4. начинът за обмен на информация, свързана със зоонозите и техните причинители;
5. лабораторният контрол на зоонозите и
техните причинители.
(2) Тази наредба има за цел опазване на
човешкото здраве от болести и инфекции,
които се предават от животните на човека.
(3) Разпоредбите на наредбата не се прилагат, когато в други нормативни актове, в
които са посочени мерки за профилактика,
ограничаване и ликвидиране на зоонозите,
са предвидени специфични изисквания за:
1. здравеопазване и хранене на животните;
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2. епидемиологичен надзор, профилактика,
ранно предупреждение и борба със заразни
болести по хората;
3. безопасност на храните;
4. изтегляне на храни и фуражи от пазара;
5. безопасност на работното място;
6. генни технологии;
7. трансмисивни спонгиформни енцефалопатии.
Чл. 2. (1) Министърът на земеделието, храните и горите чрез Българската агенция по
безопасност на храните (БАБХ) и министърът
на здравеопазването чрез органите на държавния здравен контрол и Националния център
по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) са
компетентните органи в Република България,
които осъществяват съответно мониторинг и
надзор на зоонозите, техните причинители и
тяхната антимикробна резистентност.
(2) Българската агенция по безопасност
на храните е национално звено за контакт на
Република България с Европейската комисия
по мониторинга на зоонозите, техните причинители и тяхната антимикробна резистентност.
(3) Българската агенция по безопасност на
храните извършва мониторинг на зоонозите
съгласно изискванията на глави четвърта и
шеста от Закона за ветеринарномедицинската
дейност и тази наредба.
(4) Главният държавен здравен инспектор
и регионалните здравни инспекции извършват
надзор на зоонозите съгласно изискванията на
глава първа, раздел III и глава втора, раздел V
от Закона за здравето и тази наредба.
(5) Компетентните органи по ал. 1 събират,
анализират и своевременно публикуват на
интернет страницата на БАБХ и на НЦЗПБ
информация за наличието на зоонози, техните
причинители и антимикробната им резистентност в рамките на своята компетентност.
(6) Компетентните органи по ал. 1 си
сътрудничат при прилагане на мерките за
ограничаване и ликвидиране на зоонозите
въз основа на сключено между министъра
на земеделието, храните и горите и министъра на здравеопазването споразумение за
взаимодействие.
(7) При изпълнение на дейностите по ал. 3
и 4 компетентните органи по ал. 1 при необходимост си сътрудничат с Министерството
на вътрешните работи, Министерството на
отбраната и Министерството на околната
среда и водите, с органите на местната власт
и компетентните органи на държавите членки
по прилагане на законодателството на Европейския съюз, свързано със:
1. здравеопазване на животните;
2. хранене на животните;
3. безопасност на храните;
4. заразни болести (зоонози) при хората и
антимикробна резистентност.
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(8) Компетентните органи по ал. 1 планират
и организират начално и последващо обучение
на служителите, които осъществяват надзор
и мониторинг на зоонозите, техните причинители и антимикробната им резистентност.
Раздел II
Общи изисквания за извършване на надзор
и мониторинг на зоонозите и техните при
чинители
Чл. 3. Компетентните органи по чл. 2, ал. 1
съобразно тяхната компетентност:
1. извършват дейностите по чл. 2, ал. 5 и
чл. 10, ал. 7;
2. извършват епизоотологичен и епидемиологичен анализ на зоонозите и техните
причинители съгласно Наредба № 9 от 2011 г.
за реда за съобщаване, проучване и регис
триране на взрив от хранително заболяване
и реда за вземане на проби при провеждане
на епидемиологичното проучване (ДВ, бр. 95
от 2011 г.);
3. определят тенденциите за разпространението на зоонозите и степента на риска от
заразяване на животни и хора.
Чл. 4. (1) Българската агенция по без
опасност на храните извършва мониторинг на
зоонозите и техните причинители на всички
етапи на:
1. първичното производство;
2. производството и търговията с храни
и фуражи;
3. ветеринарните практики, свързани с
животни – компаньони.
(2) На мониторинг подлежат:
1. зоонозите и техните причинители по
буква „А“ от приложение № 1;
2. зоонозите и техните причинители по
буква „Б“ от приложение № 1 – когато епизоотологичната обстановка налага прилагане на
мерки за ограничаването и ликвидирането им.
(3) В зависимост от епизоотологичната
обстановка или по искане на Европейската
комисия изпълнителният директор на БАБХ
утвърждава указания до директорите на областните дирекции по безопасност на храните
(ОДБХ), в които се определят:
1. видът и броят на животните, на които
ще се извършва мониторинг, и етапите от
агрохранителната верига, които ще бъдат
обхванати от мониторинга;
2. видът и начините на събиране на информацията за мониторинга на зоонозите;
3. съдържанието на информацията за случаи
на констатирани зоонози и/или на изолиране
на техните причинители;
4. схемите за вземане на проби за лабораторни изследвания;
5. методите за извършване на лабораторни
изследвания;
6. периодичността на обмен на информацията между ОДБХ и лабораториите, които
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извършват изследвания за зоонози и причинители на зоонози.
Чл. 5. Министерството на здравеопазването
чрез НЦЗПБ изготвя:
1. епидемиологични анализи и прогнози за
състоянието и тенденциите на заболяемостта
от зоонози;
2. ръководства и указания за профилактика
и контрол на зоонозите;
3. схеми за вземане на проби и методи за
извършване на лабораторни изследвания при
провеждане на епидемиологично проучване
при възникнало заболяване.
Чл. 6. (1) Когато данните от мониторинга
и надзора по чл. 4 и 5 не са достатъчни, по
преценка на Европейската комисия БАБХ
разработва и прилага координирани от Европейската комисия програми за мониторинг
на зоонозите и техните причинители. Такива
програми се прилагат, когато възникне необходимост от оценка на риска или от създаване на база данни за зоонози или техни
причинители в отделни държави членки или
в Европейския съюз.
(2) В програмите по ал. 1 се включва мониторингът на салмонелата при животните
и салмонелозите, посочени в приложение I
към чл. 4 от Регламент (ЕО) № 2160/2003
на Европейския парламент и на Съвета от
17 ноември 2003 г. за контрол на салмонела
и други специфични агенти, причиняващи
зоонози, които присъстват в хранителната
верига (специално българско издание: глава
3, том 51).
(3) Координираните програми се разработват и прилагат при спазване на изискванията
по приложение № 2.
Чл. 7. Собствениците на животни, производителите и търговците на фуражи и храни от
животински произход извършват мониторинг
по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 и:
1. вземат проби и ги изпращат за изследване в акредитирани за целта лаборатории;
2. съхраняват документите с резултатите от
лабораторните изследвания за срок 3 години
от получаване на резултатите;
3. уведомяват БАБХ за резултатите от
лабораторните изследвания.
Раздел III
Мониторинг на антимикробната резистент
ност на причинителите на зоонози
Чл. 8. (1) Българската агенция по без
опасност на храните извършва мониторинг за
установяване на антимикробна резистентност
на причинителите на зоонози съгласно изиск
ванията на приложение № 3.
(2) Мониторингът по ал. 1 допълва мониторинга на антимикробната резистентност,
който се осъществява по реда на Наредба
№ 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ,
бр. 62 от 2005 г.).
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Раздел IV
Епизоотологични и епидемиологични проучва
ния при взривове от хранителни заболявания
Чл. 9. (1) Производителите и търговците на
храни информират ОДБХ при всяко съмнение,
че пусната от тях храна на пазара създава
риск за човешкото здраве.
(2) В случаите по ал. 1 производителите
и търговците на храни съхраняват храните
при условията, определени от производителя, до вземането на проби за изследване в
акредитирана лаборатория и получаване на
резултата от него.
(3) В случай на съмнение за взрив от хранително заболяване се предприемат действията,
предвидени в Наредба № 9 от 2011 г. за реда
за съобщаване, проучване и регистриране
на взрив от хранително заболяване и реда за
вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване.
(4) При необходимост действията по ал. 3 се
извършват в сътрудничество с други институции, имащи отношение към тях на регионално
и национално ниво, както и с компетентни
органи на други държави членки.
Раздел V
Обмен на информация
Чл. 10. (1) Компетентните органи по чл. 2,
ал. 1 извършват епизоотологичен и епидемиологичен анализ, който включва оценка на
тенденциите в разпространението на зоонозите, изолирането на техните причинители и
тяхната антимикробна резистентност.
(2) За извършената дейност по ал. 1 и въз
основа на събраните данни по чл. 4, 5, 8 и 9
се изготвя ежегоден доклад, който съдържа
най-малко информацията по приложение № 4
и по чл. 3, параграф 2, буква „б“ от Регламент
(ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 ноември 2003 г. за контрол
на салмонела и други специфични агенти,
причиняващи зоонози, които присъстват в
хранителната верига.
(3) За изготвяне на доклада по ал. 2 БАБХ
изготвя ежегодно информация за резултатите
от епизоотологичните анализи по ал. 1, която
съдържа данни, свързани с ветеринарномедицинската дейност относно зоонозите, техните
причинители и антимикробната резистентност, както и информация за резултатите от
координираните програми за мониторинг на
зоонозите и техните причинители по чл. 6 и
ги предоставя на Центъра за оценка на риска
по хранителната верига (ЦОРХВ).
(4) За резултатите от епидемиологичните
анализи по ал. 1 НЦЗПБ изготвя годишен
анализ на заболяемостта от заразни болести
за цялата страна и предоставя в Европейския
център за профилактика и контрол върху
заболяванията (ECDC) периодично данни за
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отделни заразни заболявания в изпълнение
на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/945 на
Комисията от 22 юни 2018 г. относно заразните болести и свързаните с тях специфични
здравни проблеми, които да бъдат включени
в обхвата на епидемиологичния надзор, както
и съответните определения на случаи (ОВ, L
170, 6.07.2018 г.).
(5) За изг о т вя не на док ла да по а л. 2
НЦЗПБ предоставя годишния анализ на заболяемостта от заразни болести или резюме
от него на ЦОРХВ.
(6) Центърът за оценка на риска по хранителната верига обобщава получените данни и
анализи по ал. 3 и 5 и в рамките и формата
на докладването по чл. 33 от Регламент (ЕО)
№ 178/2002 на Европейския парламент и на
Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване
на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност
на храните и за определяне на процедури
относно безопасността на храните (специално
българско издание: глава 15, том 8), ежегодно
до края на месец май на съответната година,
предоставя на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) информацията за
доклада по ал. 2.
(7) Докладът по ал. 6 или резюме от него
се публикува на интернет страниците на
ЦОРХВ и БАБХ.
(8) При поискване от Европейската комисия
ЕОБХ или по своя инициатива компетентните
органи по чл. 2, ал. 1 предоставят допълнителна информация на ЦОРХВ във връзка с
доклада по ал. 6 и анализа по ал. 4. Центърът
за оценка на риска по хранителната верига
предоставя допълнителната информация на
Европейската комисия и/или ЕОБХ.
Раздел VI
Лабораторен контрол
Чл. 11. (1) Министърът на земеделието,
храните и горите по предложение на изпълнителния директор на БАБХ определя със
заповед национални референтни лаборатории за диагностика на зоонозите и техните
причинители по реда на чл. 24, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,
извършващи мониторинг по чл. 4, ал. 2, и на
антимикробната им резистентност.
(2) Изпълнителният директор на БАБХ
изпраща информация за лабораториите по
ал. 1 на Европейската комисия.
(3) Лабораториите по ал. 1 и видовете
изследвания, които се извършват в тях, съответстват на референтните лаборатории на Европейския съюз за отделните зоонози, техните
причинители и антимикробна резистентност.
Чл. 12. Лабораториите по чл. 7, т. 1 и чл. 11,
ал. 1 съхраняват щамове от изолираните
причинители на зоонози за срок 3 години от
тяхното изолиране.
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Чл. 13. (1) Министърът на здравеопазването
определя със заповед национални референтни
лаборатории в структурата на НЦЗПБ за диагностика на зоонозите и техните причинители
и на антимикробната им резистенстност.
(2) Директорът на НЦЗПБ изпраща информация за лабораториите по ал. 1 на Европейската комисия.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Антимикробна резистентност“ е способността на някои микроорганизми да оцеляват и/или да се размножават на определена
концентрация на антимикробен агент, който
е достатъчен да задържи размножаването им
или да ги убие.
2. „Взрив от хранително заболяване“ е
инцидент по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Наредба № 9 от 2011 г.
за реда за съобщаване, проучване и регист
риране на взрив от хранително заболяване и
реда за вземане на проби при провеждане на
епидемиологичното проучване.
3. „Епидемиологичен анализ“ е проучване
на разпространението на заразни болести сред
хората с цел установяване на тенденциите в
тяхното разпространение и предприемане на
мерки за тяхната профилактика, ограничаване
и ликвидиране.
4. „Епизоотологичен анализ“ е проучване
на разпространението на заразни болести в
популациите от животни с цел установяване
на тенденциите в тяхното разпространение и
предприемане на мерки за тяхната профилактика, ограничаване и ликвидиране.
5. „Зоонози“ са болести по смисъла на § 1,
т. 40 от допълнителните разпоредби на Закона
за ветеринарномедицинската дейност.
6. „Мониторинг“ е система за събиране,
анализ и разпространяване на данни относно
появата на зоонози, причинители на зоонози и
свързаната с тях антимикробна резистентност.
7. „Надзор“ са дейностите по контрол на
заразните болести по смисъла на глава втора,
раздел V от Закона за здравето.
8. „Причинители на зоонози“ са вируси,
бактерии, гъбички, паразити или други био
логични видове, които може да причинят
зооноза.
9. „Първично производство“ са етапите от
агрохранителната верига, свързани с производството на растения, животни, хидробионти
и други, получени при изкуствено отглеждане
или от природата, служещи за храна или като
суровини за производството на храни.
§ 2. За целите на тази наредба се използват
и дефинициите на Регламент (ЕО) № 178/2002
на Европейския парламент и на Съвета от
28 януари 2002 г. за установяване на общите
принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на
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Европейски орган за безопасност на храните
и за определяне на процедури относно без
опасността на храните.
§ 3. Наредбата въвежда Директива 2003/99/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
17 ноември 2003 г. относно мониторинга на
зоонозите и заразните агенти, причиняващи
зоонози, за изменение на Решение 90/424/
ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива
92/117/ЕИО на Съвета (специално българско
издание: глава 03, том 51).
Заключителни разпоредби
§ 4. Тази наредба се издава на основание
чл. 125, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на земеделието,
храните и горите:
Десислава Танева
Министър на здравеопазването:
Костадин Ангелов
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 2, т. 1 и 2
Зоонози и техните причинители, на които се
извършва мониторинг
А. Зоонози и техните причинители, на
които се извършва постоянен мониторинг:
1. бруцелоза и причинители на бруцелоза;
2. кампилобактериоза и причинители на
кампилобактериоза;
3. веротоксигенни щамове на E. Coli;
4. листериоза и причинители на листериоза;
5. салмонелоза и причинители на салмонелоза;
6. туберкулоза, причинявана от Mycobacterium
bovis;
7. трихинелоза и причинители на трихинелоза;
8. ехинококоза и причинители на ехинококоза.
Б. Зоонози и техните причинители, на кои
то се извършва мониторинг в зависимост от
епизоотологичната и/или епидемиологичната
обстановка:
1. Зоонози, причинявани от вируси:
а) калицивируси;
б) вируси, причинители на хепатит А;
в) вируси, причинители на грипа (influenza
virus);
г) вирус на беса;
д) вируси, предавани чрез артроподи.
2. Зоонози, причинявани от бактерии и/
или техните токсини:
а) борелиоза и причинители на борелиоза;
б) ботулизъм и причинители на ботулизъм;
в) лептоспироза и причинители на лептоспироза;
г) пситакоза и причинители на пситакоза;
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д) туберкулоза, причинявана от туберкулозни бактерии, различни от Mycobacterium bovis;
е) вибриоза и причинители на вибриоза;
ж) йерсиниоза и причинители на йерсиниоза.
3. Зоонози, причинени от паразитни агенти:
а) анизакидоза и причинители на анизакидоза;
б) криптоспоридиоза и причинители на
криптоспоридиоза;
в) цистицеркоза и причинители на цистицеркоза;
г) токсоплазмоза и причинители на токсоплазмоза.
4. Други зоонози и причинители на зоонози.
Приложение № 2
към чл. 6, ал. 3
Изисквания за съдържанието на координи
рани програми
1. Цел на програмата.
2. Продължителност на програмата.
3. Географско и административно обозначение на територията, където ще се прилага
програмата.
4. Зоонози и/или причинители на зоонози,
включени в програмата.
5. Видове проби за лабораторно изследване
и друга информация, свързана с тях.
6. Минимален брой на вземаните проби.
7. Използвани лабораторни методи.
8. Задачи на компетентните органи.
9. Административен капацитет и лабораторно осигуряване.
10. Необходимо финансово осигуряване и
разпределение на средствата.
11. Начини и периодичност при отчитане
на резултатите.
Приложение № 3
към чл. 8, ал. 1
Изисквания към системата за мониторинг на
антимикробна резистентност на причинители
на зоонози
А. Общи изисквания
Информация, която включва мониторингът:
1. видове животни, включени в мониторинга;
2. видове бактерии и/или щамове, причинители на зоонози;
3. схеми за вземане на проби;
4. антимикробни средства, включени в
мониторинга;
5. лабораторни методи за установяване на
антимикробна резистентност;
6. лабораторни методи за изолиране на
причинителите на зоонози;
7. методи за събиране на данните.
Б. Специфични изисквания
Компетентните органи събират информация
за представителен брой изолати на Salmonella
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spp., Campylobacter jejuni и Campylobacter coli от
преживни животни, свине, птици и суровини
и храни от животински произход, добити от
тези видове животни.
Приложение № 4
към чл. 10, ал. 2
Изисквания към съдържанието на доклада
по чл. 10, ал. 2
А. Информация, включена в първоначалния доклад:
а) системи за мониторинг – вид, периодичност и схеми за вземане на проби за лабораторно изследване, описание на случаите на
възникнали зоонози, използвани диагностични
методи;
б) стратегия при прилагането на имуно
профилактика и други профилактични мерки;
в) мерки за контрол и програми за тяхното
прилагане;
г) мерки при установяване на зоонози и
изолиране на техните причинители при хранителни взривове при епидемично и спорадично
разпространение;
д) информационни системи за обявяване
на възникнали зоонози;
е) ретроспективен епидемиологичен и епизоотологичен анализ на съответните зоонози.
Б. Всеки ежегоден доклад съдържа информация за:
а) съответната популация животни, възприемчиви към дадена зооноза (към датата
на изготвяне на доклада), като се представят
данни за броя на стадата, броя на животните
и начина на отглеждането им;
б) брой на лабораториите и видовете изследвания, които се извършват в тях, и административните звена, които осъществяват
мониторинга.
В. Всеки ежегоден доклад включва информация за причинителите на зоонози, както
следва:
а) промени в прилаганите системи за мониторинг;
б) промени в използваните методи;
в) резултати от проведени в лабораториите
изследвания, типизиране или други методи
за микробиологична характеристика на причинителите на зоонози (поотделно за всеки
вид причинител);
г) оценка на епизоотичната и епидемичната
обстановка, оценка на тенденциите в разпространението на зоонозите и характеристика на
източниците на заразяване;
д) значение на причинителя за здравето
на животните;
е) значимост за възникване на случаи на
зоонози при хора и честота на изолиране от
животни и от храни;
ж) приети стратегии за профилактика или
ограничаване предаването на причинители
на зоонози на хора;
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з) други мерки за контрол, прилагани в
Република България, свързани с епизоотичната
и епидемичната обстановка, и предложения
за общи действия с държавите членки.
Г. Докладване на резултатите от изследванията
В резултатите от изследванията се посочват броят на изследваните епизоотологични
и епидемиологични единици (стада, брой
животни, вид и брой на пробите, партиди
храни) и броят на положителните проби,
свързани с всеки случай на зооноза. Когато
е необходимо, се представя информация за
географското разпространение на зоонозите
и техните причинители.
Д. Информацията за взривове от хранително заболяване, включва:
а) брой на взривове от хранително заболяване за годината;
б) брой на заболелите лица, заболеваемост
и смъртност при взривове по буква „а“;
в) описание на изолираните причинители
на зоонозите при взривове от хранително
заболяване, определяне на серотипа и други
епидемиологични и биологични особености,
а когато не е възможна идентификацията на
причинителите – посочване на причината
за това;
г) хранителни продукти, причинили взривове от хранително заболяване, и други потенциални фактори за разпространение на
взривове от хранително заболяване;
д) местата, където храните по буква „г“
са произведени, предлагани, закупени или
консумирани;
е) фактори, способствали за възникване на
взривове от хранително заболяване, например
нарушение на хигиенните изисквания при
преработката на храни.
Информацията по букви „А“, „Б“, „В“ и
„Г“ се отнася за мониторинга по чл. 4 – 8.
В буква „Д“ е включена информация за
мониторинга по чл. 9.
7055

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците
(oбн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 32
от 2017 г. и бр. 46 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. съдържат полихлорирани дибензо-pдиоксини и дибензофурани (PCDD/PCDF),
ДДТ (1,1,1-трихлоро-2,2-бис (4-хлорофенил)
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е т а н), х лорда н, хекс а х лор оц и к лохекс а н и
(включително линдан), диелдрин, ендрин,
хептахлор, хексахлоробензен, хлордекон, алдрин, пентахлоробензен, мирекс, токсафен,
хексабромобифенил и/или PCB в концентрация, надхвърляща граничните стойности,
посочени в приложение IV към Регламент
(ЕО) № 1272/2008; отпадъците, които се състоят, съдържат или са замърсени с някои от
веществата, изброени в приложение IV към
Регламент (ЕС) № 2019/1021 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно устойчивите органични замърсители
(ОВ, L 169 от 25.06.2019 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 2019/1021“, се обезвреждат
или оползотворяват без неоправдано забавяне
и в съответствие с приложение V, част 1 към
Регламент (ЕС) № 2019/1021 по начин, който
гарантира, че съдържанието на устойчивите
органични замърсители е унищожено или
необратимо трансформирано, така че останалите отпадъци и изпускания да не проявяват характеристики на устойчиви органични
замърсители;“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Определянето на опасното свойство
HP 14 се извършва въз основа на критерии
те, определени в Регламент (ЕС) 2017/997
на Съвета от 8 юни 2017 г. за изменение на
приложение III към Директива 2008/98/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците по отношение на опасното
свойство HP 14 „Токсични за околната среда“
(ОВ, L 150 от 14.06.2017 г.).“
§ 2. В чл. 7, ал. 1 т. 5 се отменя.
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В 3-дневен срок след постъпване на
документи за класификацията на отпадъците
от подгрупа 18 01 директорът на РИОСВ изпраща документите по чл. 7, ал. 1, т. 1 – 3 за
становище до регионалната здравна инспекция (РЗИ), на чиято територия се образува
отпадъкът.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) За издаване на становище по ал. 1 в
РЗИ се заплаща държавна такса в размер,
определен в тарифата по чл. 46 от Закона за
здравето.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Становището по ал. 1 се издава в
14-дневен срок от получаване на документите
по ал. 1 и заплащане на таксата по ал. 3.“
§ 4. В чл. 9, ал. 1 думите „30-дневен“ се
заменят с „14-дневен“, а след думите „чл. 7,
ал. 1 или 4“ се добавя „и на становището от
РЗИ в случай на класификация на отпадъци
от подгрупа 18 01“.
§ 5. Член 13 се изменя така:
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„Чл. 13. (1) Изпитването на отпадъците
за свойствата по приложение № 3 от ЗУО
се извършва по методите, описани в Регламент (ЕО) № 440/2008 и в други пояснителни бележки на Европейския комитет за
стандартизация (CEN-CENELEC) или други
международно признати методи и насоки за
изпитване.
(2) За к ласификаци я на отпа дъците в
случаите по ал. 1 се прилагат критериите по
приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008,
а за свойството НР 9 „Инфекциозни“ – критериите, утвърдени по реда на чл. 14, ал. 2.“
§ 6. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
„(2) Директорът на НЦОЗА и директорът на НЦЗПБ определят свойството НР 9
„Инфекциозни“ чрез оценка на отпадъка по
критериите от Ръководството за класификация на отпадъците, утвърдено със заповед
на министъра на околната среда и водите, и
техническите насоки на Европейската комисия относно класифицирането на отпадъци.“
§ 7. В чл. 21, ал. 2 думите „30-дневен“ се
заменят с „14-дневен“.
§ 8. Създава се чл. 21б:
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„Чл. 21б. (1) Когато при проверка от страна
на РИОСВ се установи, че даден отпадък не
се образува и липсват източници, от които би
могъл да се образува, директорът на РИОСВ
или оправомощено от него длъжностно лице
изисква представянето на работния лист от
причинителя на отпадъка и отбелязва върху
него „С прекратено действие“, като поставя
подпис и дата на извършване на проверката.
(2) Аналогично отбелязване се извършва
и върху екземпляра на работния лист, съхраняван в РИОСВ.
(3) В 10-дневен срок от отбелязването по
ал. 1 директорът на РИОСВ уведомява изпълнителния директор на ИАОС за настъпилата
промяна.“
§ 9. Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3 се
отменя.
§ 10. В приложение № 5 към чл. 7, ал. 1,
т. 1 след думите „Представител на търговеца
по закон или упълномощаване:“ думите „и
печат“ се заличават.
§ 11. Приложение № 6 към чл. 17, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 17, ал. 2

РАБОТЕН ЛИСТ ЗА КЛАСИФИК АЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗПИТВАНЕ
І. Информация за причинителя на отпадъци

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................,
(наименование, ЕИК)

представляван от:
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(име, фамилия, длъжност, тел., факс, електронна поща)

Седалище на: .........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(адрес по съдебна регистрация – област, община, населено място, район, ул., №, пощенски код, тел.,
факс, електронна поща)

Местонахождение на обекта/обектите, където се образува отпадъкът:
..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(адрес – област, община, населено място, район, ул., №, пощенски код, тел., факс, електронна поща)

Лице за контакти: ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(име, длъжност, тел., факс, електронна поща)

Кратко описание на отпадъка: ........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(вид отпадък, произход, дейност, от която се образува отпадъкът)
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II. Класификация на отпадъка въз основа на изпитване за свойствата по приложение № 3 от ЗУО
Раздел II се попълва при прилагане на процедура за класификация на отпадъка по реда на чл. 11,
ал. 1, т. 1 от Наредбата за класификация на отпадъците.
Свойства на
отпадъка по
приложение № 3
от ЗУО

Изпитване на отпадъка за свойствата по
приложение № 3 от ЗУО
Идентификация на метода
за изпитване

Класификация на отпадъка

Наименование Резултат Код(ове) за клас Кодове за преду
на метода за от изпит- и категория на
преждения за
изпитване
ването
опасност*
опасност (Н)*

HP1
Експлозивни
HP2
Оксидиращи
HP3
Запалими
HP4
Дразнещи
НP5
Вредни
НP6
Токсични (включително силно токсични)
НP7
Канцерогенни
НP8
Корозивни
НP9
Инфекциозни
НP10 Токсични за репродукцията
НP11
Мутагенни
НP13
Сенсибилизиращи (*)
НP14
Токсични за околната
среда
(*) Попълва се при наличие на съответната информация.

А. Класификация на отпадъка като опасен
в съответствие с чл. 11, ал. 1, т. 1

Да/Не

IІІ. Класификация на отпадъка въз основа на изпитване по компонентите по приложение № 4
от Наредбата за класификация на отпадъците
Раздел III се попълва при прилагане на процедура за класификация на отпадъка по реда на чл. 11,
ал. 1, т. 2 от Наредбата за класификация на отпадъците.
Химични вещества и смеси, съдържащи
се в отпадъка
Наименование
1.
2.
3.
………..
51.

Съдържание,
% тегловни

Класификация на отпадъка
Код(ове) за клас и категория
на опасност

Кодове за предупреждения
за опасност (Н)
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IV. Класификация на отпадъка въз основа на изпитване по компонентите по приложение № 4 от
Наредбата за класификация на отпадъците с последващо сумиране на процентното съдържание на
опасните вещества, притежаващи едно и също свойство
Раздел IV се попълва при прилагане на процедура за класификация на отпадъка по реда на чл. 11,
ал. 1, т. 2 от Наредбата за класификация на отпадъците.
IV-1. Оценка на характеристики – НP1, НP2, НP3, НP9, НP12, НP15
Свойства и характеристики на отпадъка
НP 1 – „Експлозивни“
Unst. Expl. (Нестабилен експлозив) (H200)
Expl. 1.1 (Експлозив) (H201)
Expl. 1.2 (Експлозив) (H202)
Expl. 1.3 (Експлозив) (H203)
Expl. 1.4 (Експлозив) (H204)
Self-react. A (Самоактивиращи се) (H240)
Org. Perox. A (Органични пероксиди) (H240)
Self-react. B (Самоактивиращи се) (H241)
Org. Perox. B (Органични пероксиди) (H241)
НP 2 – „Оксидиращи“
Ox. Gas 1 (Оксидиращ газ) (H270)
Ox. Liq. 1 (Оксидираща течност) (H271)
Ox. Sol. 1 (Оксидиращо твърдо вещество) (H271)
Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3 (Оксидираща течност) (H272)
Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3 (Оксидиращо твърдо вещество) (H272)
НP 3 – „Запалими“
Flam. Gas 1 (Запалим газ) (H220)
Flam. Gas 2 (Запалим газ) (H221)
Aerosol 1 (Аерозол) (H222)
Aerosol 2 (Аерозол) (H223)
Flam. Liq. 1 (Запалима течност) (H224)
Flam. Liq. 2 (Запалима течност) (H225)
Flam. Liq. 3 (Запалима течност) (H226)
Flam. Sol. 1, Flam. Sol. 2 (Запалимо твърдо вещество) (H228)
Self-react. C, D, E, F (Самоактивиращи се) (H242)
Org. Perox. C, D, E, F (Органични пероксиди) (H242)
Pyr. Liq. 1 (Пирофорна течност) (H250)
Pyr. Sol. 1 (Пирофорно твърдо вещество) (H250)
Self-heat. 1 (Самонагряващи се) (H251)
Self-heat. 2 (Самонагряващи се) (H252)
Water-react. 1 (Вещества и смеси, които при контакт с водата отделят
запалими газове) (H260)
Water-react. 2, 3 (Вещества и смеси, които при контакт с водата
отделят запалими газове) (H261)
НP 9 – „Инфекциозни“
HP 12 – „Отделящи силно токсичен газ“ – EUH029, EUH031 и EUH032
HP 15 – „Пораждащи друго вещество“
Може да предизвика масова експлозия при пожар (H205)
Експлозивно в сухо състояние (EUH001)
Може да образува експлозивни пероксиди (EUH019)
Риск от експлозия при нагряване в затворено пространство (EUH044)

Наличие в отпадъка
(Да/Не)
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IV-2. Сравняване на получените стойности за свойствата от НP4 до НP8, НP10, НP11, НP13 и НP14
с пределните концентрации от приложение № 3 от Закона за управление на отпадъците
Свойства и характеристики на отпадъка

Сумарно за отпадъка,
Пределна
тегловни %/индивидуалконцентрация ни концентрации за веществата, означени със *

HP 4 „Дразнещи – дразнене на кожата и увреждане на очите“
Skin corr. (Корозия на кожата) 1A (H314)

≥ 1 % < 5 %

Eye dam. (Сериозно увреждане на очите) 1 (H318)

≥ 10 %

Skin irrit. (Дразнене на кожата) 2 (H315) и
Eye irrit. (Дразнене на очите) 2 (H319)

≥ 20 %

HP 5 „Специфична токсичност за определени органи (STOT)/Опасност при вдишване“
STOT SE (Специфична токсичност за определени органи)
1 (H370)*

≥ 1 %

STOT RE (Специфична токсичност за определени органи)
1 (H372)*

≥ 1 %

STOT SE (Специфична токсичност за определени органи)
2 (H371)*

≥ 10 %

STOT RE (Специфична токсичност за определени органи)
2 (H373)*

≥ 10 %

Asp. Tox. (Опасност при вдишване) 1 (H304)

≥ 10 %

STOT SE (Специфична токсичност за определени органи)
3 (H335)*

≥ 20 %

HP 6 „Остра токсичност“
Acute Tox. (Остра токсичност) 1 (Oral) (H300)

≥ 0,1 %

Acute Tox. (Остра токсичност) 2 (Oral) (H300)

≥ 0,25 %

Acute Tox. (Остра токсичност) 3 (Oral) (H301)

≥ 5 %

Acute Tox. (Остра токсичност) 4 (Oral) (H302)

≥ 25 %

Acute Tox. (Остра токсичност) 1 (Dermal) (H310)

≥ 0,25 %

Acute Tox. (Остра токсичност) 2 (Dermal) (H310)

≥ 2,5 %

Acute Tox. (Остра токсичност) 3 (Dermal) (H311)

≥ 15 %

Acute Tox. (Остра токсичност) 4 (Dermal) (H312)

≥ 55 %

Acute Tox. (Остра токсичност) 1 (Inhal.) (H330)

≥ 0,1 %

Acute Tox. (Остра токсичност) 2 (Inhal.) (H330)

≥ 0,5 %

Acute Tox. (Остра токсичност) 3 (Inhal.) (H331)

≥ 3,5 %

Acute Tox. (Остра токсичност) 4 (Inhal.) (H332)

≥ 22,5 %

HP 7 „Канцерогенни“
Carc. (Канцерогенни) 1A (H350)*

≥ 0,1 %

Carc. (Канцерогенни) 1B (H350)*

≥ 0,1 %

Carc. (Канцерогенни) 2 (H351)*

≥ 1 %

HP 8 „Корозивни“
Skin corr. (Корозивни за кожата) 1A, 1B или 1C (H314)

≥ 5 %

HP 10 „Токсични за репродукцията“
Repr. (Токсични за репродукцията) 1A (H360)*

≥ 0,3 %

Repr. (Токсични за репродукцията) 1B (H360)*

≥ 0,3 %

Repr. (Токсични за репродукцията) 2 (H361)*

≥ 3 %

HP 11 „Мутагенни“
Muta. (Мутагенни) 1A (H340)*

≥ 0,1 %

Muta. (Мутагенни) 1B (H340)*

≥ 0,1 %

Muta. (Мутагенни) 2 (H341)*

≥ 1 %
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Свойства и характеристики на отпадъка
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Сумарно за отпадъка,
Пределна
тегловни %/индивидуалконцентрация ни концентрации за веществата, означени с *

HP 13 „Сензибилизиращи“
Skin sens. (Кожни сенсибилизатори) 1, 1A и 1B (H317)*
Resp. sens. (Респираторни сенсибилизатори) 1, 1A и 1B
(H334)*
HP 14 „Токсични за околната среда“
Ozone 1 (H420)*
Aqatic acute (Остра опасност за водната среда) 1 (H400)
Aquatic chronic (Хронична опасност за водната среда)
1, 2, 3 (H410, H411, H412) – използва се следната формула:
100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412)
Aquatic chronic (Хронична опасност за водната среда)
1, 2, 3, 4 (H410, H411, H412, H413) – използва се следната
формула:
Σc H410 + Σc H411 + Σc H412 + Σc H413
Забележка: Концентрациите, означени със (*), не се сумират.

≥ 10 %
≥ 10 %

≥ 0,1 %
≥ 25 %
≥ 25 %
≥ 25 %

IV-3. Оценка при наличие на устойчиви органични замърсители (УОЗ)

Съдържа ли отпадъкът полихлорирани дибензо-p-диоксини и дибензофурани (PCDD/PCDF), ДДТ
(1,1,1-трихлоро-2,2-бис (4-хлорофенил) етан), хлордан, хексахлороциклохексани (вкл. линдан), диелдрин, ендрин, хептахлор, хексахлоробензен, хлордекон, алдрин, пентахлоробензен, мирекс, токсафен,
хексабромобифенил и/или PCB с концентрация, надхвърляща граничните стойности, посочени в
приложение ІV към Регламент (ЕС) № 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители?
Да/Не
Б. Класификация на отпадъка като опасен/неопасен
V. Окончателна класификация на отпадъка по реда на чл. 11 от Наредбата за класификация на
отпадъците

В. Код на отпадъка от списъка по
Наличие на знак (*)Да/Не
приложение № 1, определен по реда на чл. 11
__ __ __ __ __ __
Г. Наименование на кода на отпадъка от списъка
по приложение № 1, определен по реда на чл. 11 .......................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Д. Свойства, определящи отпадъка като опасен .......................................................................................
Изготвил работния лист:
Представител по закон или упълномощаване:
..............................................
………..................................................
(име и длъжност)

(подпис)

Дата ……………………..............

Попълва се от РИОСВ
гр. ………………………………………..
Становище изх. №/дата ....................................................................................................................................
на министъра на околната среда и водите по реда на чл. 17
Приел и проверил достоверността на данните в работния лист: ..........................................................
..................................................................................................................................................................................
Директор на РИОСВ:
…………………...........…………

(длъжност, име и подпис)

……………………………

(дата)

(подпис и печат)

Дата, от която е преустановено образуването на отпадъка/дата на извършване на проверка по
чл. 21, ал. 2 ............................................................................................................................................................
Директор на РИОСВ:

(излишното се зачертава)

……………………………
(подпис и печат)“
§ 12. В приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 думите „и печат“ се заличават.
Министър на околната среда и водите:
Емил Димитров
Министър на здравеопазването:
Костадин Ангелов
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
НАРЕДБА № РД-02-20-2
от 28 септември 2020 г.

за условията и реда за проектиране, изграж
дане, въвеждане в експлоатация и контрол
на станции за зареждане на автомобили,
задвижвани с гориво водород
Г л а в а

ВЕСТНИК
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3 – компресор за компресиране на газообразен водород;
4 – буферен стационарен метален съд за
съхранение на сгъстен водород под високо
налягане (склад за съхранение на сгъстен
водород под високо налягане);
5 – система/съоръжение за предварително
охлаждане;
6 – дозатор (колонка) за зареж дане на
автомобили;
2. произведен извън мястото на монтаж и
експлоатация на водородната зарядна станция
и доставен до нея с товарен автомобил, превозващ бутилки с водород в сгъстено газообразно състояние, всяка с вместимост до 50 l,
под налягане до 30 MPa и температура 20 °С,
при спазване изискванията на Европейската
спогодба за международен превоз на опасни
товари по шосе (ADR);
3. произведен на мястото на монтаж и
експлоатация на водородната зарядна станция
в генератори на водород, използващи процес
на електролиза на вода, както е показано на
фиг. 2:

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. техническите изисквания за проектиране,
изграждане и въвеждане в експлоатация на
станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород, наричани по-нататък
„водородни зарядни станции“, за стационарни
приложения;
2. контролът на водородните зарядни станции по отношение на минималните проектни
характеристики за безопасност в процеса на
проектиране, изграждане и експлоатация.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за следните
технологични възможности за изграждане
на минимално необходима инфраструктура
за захранване на станции за зареждане на
автомобили с гориво водород:
1. произведен извън мястото на монтаж и
експлоатация на водородната зарядна станция и доставен до нея с товарен автомобил,
теглещ батерийно ремарке от 250 kg до 280 kg
с водород в сгъстено газообразно състояние
под налягане от 16,55 до 21,37 MPa, както е
показано на фиг. 1:

1

2

Фигура 1

3

4

5

6

където:
1 е товарен автомобил, теглещ батерийно
ремарке за превозване на газообразен водород;
2 – батерийно ремарке за превозване и за
съхранение на газообразен водород под ниско
налягане на площадка на водородна зарядна
станция;

1

2

3

4

5

6

Фигура 2

където:
1 е електричество, подадено от електро
преносната мрежа или от друг източник на
енергия;
2 – съоръжение за производство на газообразен водород на място чрез електролиза;
3 – компресор за компресиране на газообразен водород;
4 – буферен стационарен метален съд за
съхранение на сгъстен водород под високо
налягане (склад за съхранение на сгъстен
водород под високо налягане);
5 – система/съоръжение за предварително
охлаждане;
6 – дозатор (колонка) за зареж дане на
автомобили.
(2) Газообразният водород може да се доставя до мястото на монтаж и експлоатация на
водородната зарядна станция с транспортируемо оборудване под налягане за съхранение
на газ, съдържащо водород, абсорбиран в
система за съхраняване от метален хидрид.
В такива случаи се изпълняват изискванията
на БДС ISO 16111 „Преносими устройства за
съхранение на газ. Водород, абсорбиран в
обратим метален хидрид“, за да се осигури
безопасността на системата за съхранение от
метален хидрид.
Чл. 3. Наредбата не се прилага за водородни
зарядни станции:
1. с доставка от тръбопровод на водород в
газообразно състояние;
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2. с доставка с товарен автомобил, превозващ водород в течно състояние, и със
складиране на течен водород на място;
3. с генератори на водород, използващи
технологии за преработка на друг вид гориво
на място (природен газ, биогаз и др.);
4. мобилни станции за зареждане с водород, комплектовани с ремарке или товарен
автомобил с компресирани водородни съдове,
снабдени с дозиращо оборудване, вкл. предназначени за демонстрации на автомобили,
задвижвани с гориво водород.
Чл. 4. (1) Изискванията на наредбата се
прилагат при проектиране и изпълнение на
нови водородни зарядни станции, при техните
основни ремонти, реконструкции и основни
обновявания, както и при извършване на други строителни и монтажни работи в тях, за
които се изисква разрешение за строеж при
условията и по реда на Закона за устройство
на територията (ЗУТ).
(2) Наредбата се прилага едновременно с
нормативните актове и техническите спецификации, с които се определят техническите
правила и норми за осигуряване на основните
изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1
и 3 от ЗУТ.
Чл. 5. (1) Строителните продукти, предвидени за влагане във водородните зарядни
станции, отговарят на хармонизираните технически спецификации от обхвата на Регламент
(ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент
и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне
на хармонизирани условия за предлагането на
пазара на строителни продукти и за отмяна на
Директива 89/106/ЕИО (OB L 88, 4.04.2011 г.)
и/или на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за
условията и реда за влагане на строителни
продукти в строежите на Република България
(ДВ, бр. 14 от 2015 г.).
(2) Продуктите, материалите, елементите
и съоръженията, предназначени за водородни
зарядни станции, които не попадат под изиск
ванията на ал. 1 и за които са определени
специфични изисквания и/или изисквания за
екопроектиране, отговарят на изискванията
на приложимите наредби, издадени по реда
на Закона за техническите изисквания към
продуктите (ЗТИП) и/или на европейските
регламенти, приети в конкретната продуктова
област.
(3) Продуктите, предназначени за водородни зарядни станции, законно предлагани на
пазара в държави – членки на Европейския
съюз, Турция или на пазара на държава – членка на Европейската асоциация за свободна
т ъргови я – ст рана по Споразу мението за
Европейското икономическо пространство,
могат да се ползват с характеристиките им
при изграждане на водородни зарядни станции
при положение, че осигуряват еднакво или
по-високо ниво на безопасност за здравето и
живота на хората, животните и опазването на
околната среда от предвидените в тази наредба.
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Чл. 6. Водородната зарядна станция може
да се изгражда като:
1. интегрирано съоръжение – съоръжение,
изградено като интегриран компонент на територията на съществуваща или новоизграждаща се бензиностанция и/или газостанция;
2. неинтегрирано (автономно) съоръжение – самостоятелно съоръжение, разположено извън територията на съществуваща
и л и новоизг ра ж да ща се бензи нос та н ц и я
и/или газостанция.
Чл. 7. (1) Водородните зарядни станции се
проектират и изграждат с отчитане на аспек
тите за опазване на околната среда и аспек
тите на промишлената безопасност, научните
постижения, свързани с горивните клетки,
и техническите спецификации в областите
на приложение на водородните технологии в
транспортния сектор.
(2) Водородните зарядни станции, обхванати от наредбата, са предназначени само за
автомобили, които отговарят на изискванията
на Регламент (ЕС) № 406/2010 на Комисията
от 26 април 2010 г. за прилагане на Регламент
(ЕО) № 79/2009 на Европейския парламент
и на Съвета относно одобрение на типа на
моторни превозни средства, задвижвани с
водород (OB L 122, 18.05.2010 г.) и Правило
№ 134 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации
(ИКЕ на ООН) – Единни разпоредби относно
одобряването на моторни превозни средства
и техните компоненти по отношение на характеристиките, свързани с безопасността
на превозни средства, задвижвани с водород.
Чл. 8. (1) При планирането и проектирането
на водородна зарядна станция се вземат под
внимание най-малко:
1. капацитетът на водородната зарядна
станция;
2. типът на водородната зарядна станция,
който е подходящ за планирания капацитет;
3. прогнозата за броя на автомобилите,
задвижвани с водород, и прогнозата за броя
на зарядните станции за автомобили, задвижвани с водород;
4. предназначението на водородната зарядна станция по отношение ползването є – за
частно или за обществено ползване;
5. предвиденото време за едно зареждане
на автомобил и пазарното търсене на автомобили, задвижвани с водород;
6. прогнозният брой на зарежданията на
автомобили, задвижвани с водород, на ден;
7. средният пробег на един автомобил с
едно зареждане с водород;
8. средният разход на гориво и средната
икономия на гориво за конкретните модели
автомобили, обслужвани от станцията;
9. оперативните разходи по поддръжката
и безопасната експлоатация на водородната
зарядна станция.
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(2) Водородната зарядна станция се проектира така, че да осигурява максимално
очакваното използване на гориво.
Чл. 9. Водородните зарядни станции, обхванати от наредбата, са строежи първа категория
съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „г“ от ЗУТ
и се въвеждат в експлоатация по реда на ЗУТ.
Г л а в а

в т о р а

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ
В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДОРОДНИ ЗАРЯДНИ СТА НЦИИ ЗА СТА ЦИОН А РНИ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Елементи на водородните зарядни станции
Чл. 10. (1) Всяка водородна зарядна станция включва следните основни технически
системи: система за доставка на газообразен
водород или за генериране на водород на място, система за компресиране на газообразен
водород, система за пречистване, система за
съхранение и система за дозиране на водорода.
(2) Всяка техническа система в конфигурацията на водородната зарядна станция се
състои от взаимно свързани елементи, които
определят конкретна конструкция и дизайн
на станцията.
(3) Основните елементи на водородната
зарядна станция, снабдени с необходимото
им механично, електрическо и защитно оборудване, и аксесоари са:
1. транспортно съоръжение за доставка/
съхранение на водород в газообразно състояние с ниско налягане или генератор на
водород на място;
2. компресор за компресиране на газообразен водород;
3. буферен метален съд за съхранение на
газообразен водород с високо налягане;
4. система за предварително охлаждане,
осигуряваща температура -40 °С на дозатора;
5. дозатор (колонка) за зареждане на автомобили.
(4) Компресорът следва да осигурява необходимото налягане за зареждане с водород:
1. за автобуси и товарни автомобили –
35 MPa (350 Bar);
2. за леки автомобили – 70 MPa (700 Bar).
Чл. 11. Буферният метален съд (склад)
за съхранение е съд под високо налягане от
85 MPa до 100 MPa при налягане на компресора 70 MPa и от 40 до 50 MPa при налягане
на компресора 35 MPa.
Чл. 12. Дозаторът обединява елементи от
зарядната станция за подаване на гориво водород под налягане, чрез които газообразният
водород се доставя до автомобила и включва
най-малко разпределителна кутия, дебитомер
за газ, маркуч за гориво, приспособления за
дюзата за зареждане с гориво. Дозаторът се
защитава в корпус, който съдържа технологичните тръбопроводи, система за дозиране,
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горивен маркуч, измервателна, контролна и
спомагателна апаратура. Дозаторът трябва
да отговаря на изискванията на БДС EN ISO
17268 „Устройства за свързване при зареждане
на пътни превозни средства с водород в газообразно състояние (ISO 17268:2012)“.
Чл. 13. Принципна схема на водородна
зарядна станция, включваща елементите съг
ласно чл. 10, ал. 3, конфигурирана с генератор
на водород на място, е показана на фиг. 3:
1

5
9

7

2

3

15

12

8

4

11

6

10

14
13

Фигура 3

където:
1 е съоръжение за електролиза;
2 – метален съд за питейна вода;
3 – водна помпа;
4 – електролизатор;
5 – поток на отпадъчен кислород;
6 – бутален газов компресор;
7 – очистител и изсушител на водород;
8 – система за контрол на каскадно съхранение на водород;
9 – каскадно съхранение на водород с ниско
налягане в батерийно ремарке (или метален
хидрид);
10 – буферен стационарен метален съд
за сгъстен газообразен водород под високо
налягане;
11 – система/съоръжение за предварително
охлаждане;
12 – дозатор за сгъстен водород с високо
налягане;
13 – фотоволтаично колекторно поле;
14 – електричество, подавано от електрическата мрежа;
15 – пречистена отпадъчна вода.
Раздел II
Тех ническ и изиск вани я за проектиране,
изграждане и въвеждане в експлоатация на
водородни зарядни станции
Чл. 14. (1) Зарядните станции за зареждане
на автомобили с водород в газообразно състояние, изградени на открито пространство,
се проектират съгласно изискванията на БДС
EN 17127 „Пунктове на открито за зареждане
с водород, разпределящи газообразен водород
и включващи протоколи за пълнене“.
(2) Възложителят на зарядни станции по
ал. 1 възлага предварителни (прединвестиционни) и обемно-устройствени проучвания
за определяне разположението на обекта, за
доказване на нормативната допустимост и
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целесъобразността на инвестиционната идея,
както и за съставяне на задание за изработване на инвестиционен проект.
(3) Водородните зарядни станции се проектират съгласно задание за проектиране,
което се изготвя въз основа на предварителните – прединвестиционни, проучвания по ал. 2.
Чл. 15. Със заданието за проектиране се
определят:
1. местоположението на водородната зарядна станция;
2. видът на зарядната станция – интегрирана или неинтегрирана;
3. капацитетът на зарядната станция, изразен в кг/ден, определен на база среден брой
автомобили, които се очаква да зареждат на
една станция, среднодневен разход на гориво
или други показатели за планиране;
4. начинът и обемът на доставка на газообразен водород, в случай че водородът
се произвежда извън мястото на зарядната
станция, както и начинът на зареждане – на
открито или на закрито;
5. видът и капацитетът на генератора на
водород, в случай че водородът се произвежда
на място чрез електролиза, както и начинът
на захранването му с вода и електричество;
6. обемът на буферния метален съд за съхранение на водород с високо налягане;
7. характеристиките на компресора;
8. характеристиките на дозатора с отчитане
нивото на развитие на водородните технологии
в транспортния сектор;
9. възможните обекти, за които може да
възникне вреда при изграждането и/или експлоатацията на зарядната станция (физическо
нараняване или увреждане на здравето на
хората или на собствеността или околната
среда), както и изисквания, свързани със
защита от свръхналягане съгласно БДС EN
17127 „Пунктове на открито за зареждане с
водород, разпределящи газообразен водород
и включващи протоколи за пълнене“;
10. други технически характеристики, които
са от значение за конфигурацията на конкретната водородна зарядна станция и за нейната
безопасна експлоатация, регламентирани в
приложими международни стандарти.
Чл. 16. (1) Площта на площадката за изграждане на водородната зарядна станция се
определя въз основа на капацитета на станцията и минималните разстояния съгласно
раздел III, като се предвижда зона за доставка/
генериране на водород, зона за съхранение,
зона за компресиране и зона за дозиране
на водород при зареждане на автомобили с
гориво водород.
(2) Всяка зона на водородната зарядна станция се оценява за наличие или образуване на
експлозивна газова атмосфера съгласно БДС
EN 60079-10-1 „Експлозивни атмосфери. Част
10-1: Класификация на райони. Експлозивни
газови атмосфери“.
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(3) Зоната за генериране на водород на
място, зоната за съхранение на водород под
ниско налягане и зоната за съхранение на
водород под високо налягане се предвиждат с
предпазна ограда с височина най-малко 2 m.
Предпазната ограда се изпълнява от продукти
с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
Чл. 17. (1) Зоните за доставка и складиране
на водорода се проектират лесно достъпни,
вкл. за оторизирания персонал, за монтаж и
експлоатация на мобилното оборудване и на
съоръженията на зарядната станция.
(2) За водородната зарядна станция се осигуряват пътища за противопожарни цели при
спазване на изискванията на Наредба № Iз-1971
от 2009 г. за строително-технически правила
и норми за осигуряване на безопасност при
пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.) за осигуряване
на достъп на противопожарно и друго спасително оборудване.
Чл. 18. Всяка зона на водородната зарядна
станция се проектира върху фундамент от стоманобетон, който се изчислява за съответните
конструктивни натоварвания, предизвикани
от предвидените съоръжения за зоната.
Чл. 19. При проектиране на зарядна станция
с доставка на газообразен водород, произведен
извън мястото на станцията и доставен с товарни автомобили с ремаркета, се предвижда
проектна площ за зона за паркиране и маневри
на пълното ремарке и проектна площ за зона
за паркиране на празното ремарке. Дължината
на зоните за паркиране е от 18 m до 23 m,
като на превозното средство се предвижда и
радиус на завъртане, който е достатъчен, за
да осигури свободно маневриране в зоната за
доставка/размяна на ремаркетата.
Чл. 20. (1) При проектиране на зарядна
станция за производство на водород на място
чрез процес на електролиза на вода се предвижда зона за генериране на водород, която
се обособява като самостоятелен модул за
производство на водород. Габаритните размери
на зоната за генериране на водород на място
се определят в зависимост от капацитета на
генератора.
(2) Газообразният водород, произведен
чрез технологията на електролиза, може да
се използва веднага или да се съхранява за
по-нататъшно използване.
Чл. 21. (1) Генераторът за производство на
водород чрез електролиза (електролизаторът)
е фабрично изработено съоръжение съгласно БДС ISO 22734-1 „Водородни генератори,
използващи процес на електролиза на вода.
Част 1: Промишлени и търговски приложения“.
(2) Необходимите параметри за електрозахранването на входа на генератора на водород
във волтампери или ватове (VA или W) и
честота в херци (Hz) се посочват от производителя на съоръжението съгласно изискванията
на БДС EN 60204-1 „Безопасност на машини.
Електрообзавеждане на машини. Част 1: Общи
изисквания (IEC 60204-1, с промени)“.
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(3) Спецификацията за захранващата вода,
която се използва в генератора на водород,
се посочва от производителя на конкретния
генератор.
Чл. 22. (1) При проектиране на зарядна
станция с генериране на водород на място
чрез процес на електролиза електролизьорът
се избира в зависимост от дебита (нормата) на
производителност на водород, диапазона на
налягането на изходящия водород, температурния диапазон на водорода и качествените
характеристики на водорода, които трябва да
отговарят на техническите спицификации,
описани в стандарт БДС EN 17124 „Водородно гориво. Спецификация на продукта и
осигуряване на качеството. Приложения на
горивни клетки с мембрана при протонен
обмен (PEM) за пътни превозни средства“.
(2) При проектирането на зарядна станция
с електролизатор се спазват всички инструкции
на производителя за инсталиране от раздел
„План и проект на площадка за генератор на
водород“, който предоставя насоки относно:
разопаковане на водородния генератор, местоположение и проектиране на основите за
водородния генератор; изисквания към вентилацията; защита от климатични рискове; препоръчителна височина във връзка с базисната
височина на водните маси при наводнение;
съоръжения за сигурност; минимални разстояния от растителност, тротоари, обществени
пътища, пътища и железопътни линии; и
защита от удар от транспортни средства.
(3) При проектиране на зарядна станция
с електролизатор се отчитат всички предписания на производителя по отношение на
това, дали кислородът, произведен от водородния генератор, трябва да бъде съхраняван,
вентилиран в рамките на съоръжението на
водородния генератор, вентилиран на закрито
или вентилиран на открито.
Чл. 23. (1) Изискванията за монтаж на буферния метален съд за съхранение на водород
с високо налягане трябва да съответстват на
част трета, глава първа, раздел III „Съдове,
работещи под налягане“ от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане,
приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 64 от 2008 г.).
(2) Буферният метален съд за съхранение
на газообразен водород се разполага между
генератора на водород и компресора за осигуряване на равномерен поток на газ към
компресора или между компресора и дозатора
за осигуряване подаването на газ под налягане
за зареждане на автомобилите.
(3) Ефективността на съхранение може
да се повиши при използване на водородни
съдове за съхранение, разположени в каскада.
(4) Основата под батерийните ремаркета,
бутилките с водород или под системата за
съхраняване от метален хидрид, които остават
на площадката на зарядната станция, както
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и основата под буферния метален съд/склад
за съхранение на водород с високо налягане,
се изработва от стоманобетон или друг подходящ продукт с клас по реакция на огън не
по-нисък от А2.
(5) Площадката, предвидена за стациониране на мобилни платформи с газобутилкова
инсталация за водород, се защитава по цялата
дължина от двете страни на платформата със
стоманобетонни стени с дебелина в най-тясната им част не по-малка от 0,3 m и с височина
не по-малка от 3,5 m.
Чл. 24. (1) Компресорът се избира съгласно
заданието за проектиране и се предвижда за
монтаж във фабрично изграден модул (контейнер), под навес или в специално предназначено помещение. При зарядни станции с
електролизьор компресорът може да бъде
интегриран (куплиран) в съоръжението за
генериране на водород.
(2) За водородните зарядни станции се избират само компресори, които са проектирани
с особено внимание към работата с водород и
осигуряват до минимум замърсители на газа.
(3) Всеки компресор се оборудва с устройство за освобождаване на налягането, за да
се предотврати свръхналягане, както и със
средства за пълно изпускане на налягането
на всички части на компресорната система
за целите на поддръжката є.
Чл. 25. (1) Дозаторите се проектират като
отделни устройства за зареждане на автомобилите в отделна зона на зарядната станция
или могат да бъдат интегрирани в зоната за
производство на водород на място.
(2) В зоната за зареждане с гориво могат да
бъдат проектирани един или повече дозатори в
зависимост от капацитета на зарядната станция.
(3) Дозаторите се монтират върху стоманобетонен фундамент, който се оформя във
вид на повдигнат остров.
(4) Допуска се дозаторите да се интегрират
в зоната за генериране на водород, когато
водородът се произвежда в мястото на монтаж и експлоатация на водородната зарядна
станция. В този случай повдигнатият остров
се изгражда на 120 mm над нивото на стоманобетонния фундамент на тази зона. Зоната
се защитава с предпазна двусекционна ограда
с долна плътна противоудърна част за защита
от сблъскване с автомобил, като дозаторът
е извън предпазната ограда. Площта на повдигнатия остров за дозатора е по-голяма от
площта на дозатора, като разстоянието от
горния ръб на повдигнатия остров до всяка
страна на дозатора е най-малко 200 mm.
(5) В случаите, в които дозаторът не е интегриран в зона за генериране на водород, за
по-голяма физическа защита от удар фундаментът на дозатора, монтиран на разстояние
от останалите съоръжения на станцията, може
да се защити с предпазна ограда тръбен тип.
Предпазната ограда в този случай се проектира
с височина най-малко 800 mm, като за изра-
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ботването є се предвиждат тръбни елементи
с диаметър най-малко 60 mm, вкопани на не
по-малко от 300 mm под земята.
(6) Когато някоя от страните на повдигнатия остров не е защитена с ограда, монтажът на дозатора върху повдигнат остров се
предвижда на най-малко 800 mm разстояние
от дозатора до страната на острова, която не
е защитена с ограда.
(7) Зоната, върху която автомобилът спира
да зареди с гориво, се проектира равна с минимален наклон за осигуряване оттичането на
повърхностни води. Тази зона се предвижда
от продукти с клас по реакция на огън наймалко А2 и с електрическо заземяване преди
свързването на дюзата с превозното средство.
Зоната за зареждане с гориво се защитава от
заземяването на оборудването на станцията.
Електрическото съпротивление между зоната
за зареждане на превозното средство и земята
на разпределителя трябва да бъде по-малко
от 1 MΩ.
(8) Дозаторите могат да се разположат под
навес, като минималната височина на навеса,
измерена от зоната, върху която автомобилът
спира да зареди с гориво, до долната повърхност на навеса, е най-малко 4,25 m.
(9) Дозаторите се предвиждат със сензор за
сблъсък и алармен сигнал и за автоматично
изключване на оборудването за производство
на газ, когато сензорът установи сблъсък.
Чл. 26. Нивата на наляганията на системата за съхранение на сгъстен водород и
на дозаторите за зареждане на станция за
зареждане с водород – номинално работно
на л ягане, максима лно работно на л ягане,
максимално допустимо работно налягане и
налягане при изпитване на цялост, се дефинират в зависимост от съответния клас на
налягането на зареждане съгласно БДС EN
17127 „Пунктове на открито за зареждане с
водород, разпределящи газообразен водород
и включващи протоколи за пълнене“.
Чл. 27. Маркучът на дозатора отговаря на
БДС ISO 16964 „Бутилки за газ. Гъвкави окомплектовани маркучи. Технически изисквания
и изпитване (ISO 16964)“, а конекторите за
зареждане с водород отговарят на изискванията на БДС EN ISO 17268 „Устройства за
свързване при зареждане на пътни превозни
средства с водород в газообразно състояние“.
Чл. 28. Конструкцията, безопасността и
експлоатационните характеристики на устройствата за свързване за презареждане на
автомобили, работещи с водород в газообразно
състояние, се проектират съгласно изискванията на БДС EN ISO 17268 „Устройства за
свързване при зареждане на пътни превозни
средства с водород в газообразно състояние“.
Раздел III
Устройствени параметри и минимални раз
стояния при проектиране на зарядни станции
за зареждане на автомобили с водород
Чл. 29. Водородните станции се изграждат
в урбанизирани територии, както и извън тях,
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съгласно предвижданията на влязъл в сила
подробен устройствен план.
Чл. 30. (1) Минималният геометричен обем
на стационарен метален съд за съхранение на
водород в газообразно състояние под ниско
налягане до 25 MPa или общият геометричен
обем на батерийно ремарке за съхранение
на водород под ниско налягане от 16,55 до
21,37 MPa на територията на интегрирана или
неинтегрирана водородна зарядна станция при
еднодневно зареждане на станцията е 450 L
(0,450 m 3) за автомобили и 10 700 L (10,7 m 3)
за автобуси и товарни автомобили.
(2) Когато със заданието за проектиране се
предвижда различен от ежедневен режим на
зареждане на зарядната станция, минималните обеми по ал. 1 се увеличават пропорционално в съответствие с избрания режим
на зареждане на станцията, а минималните
разстояния по чл. 31, ал. 1 се увеличават в
съответствие с изчислените за конкретния
проект геометрични обеми за съхранение на
водород под ниско налягане. Изчисленията
се базират на технически спецификации на
производители, чиито изисквания се посочват
подробно в проекта и се обосновава изборът
на конкретната технология.
(3) Минималният геометричен обем на стационарен метален съд/склад за съхранение на
водород под високо налягане на територията
на интегрирана или неинтегрирана станция
при ежедневно зареждане на станцията е:
1. за зареждане на автомобили при 70 MPa –
105 L (0,105 m 3) при максимално допустимо
налягане на съда/склада 100 MPa;
2. за зареждане на автобуси и товарни автомобили при 35 MPa – 4000 L (4,0 m 3) при максимално допустимо налягане на съда 50 MPa.
(4) М и н и ма л н и т е г еомет ри ч н и обем и
са определени при плътност на водорода
ρ = 24 kg/m 3 (24,0 g/l) и температура 15 °C
за налягане 35 MPa и плътност на водорода
ρ = 40 kg/m 3 (40,0 g/l) и температура 15 °C
за налягане 70 MPa.
(5) Когато със заданието за проектиране се
предвижда различен от ежедневен режим на
зареждане на зарядната станция, минималните
геометрични обеми по ал. 3 се увеличават
пропорционално в съответствие с избрания
режим на зареждане на станцията, а минималните разстояния по чл. 31, ал. 1 се увеличават
в съответствие с изчислените за конкретния
проект геометрични обеми за съхранение на
водород под високо налягане. Изчисленията
се базират на технически спецификации на
производители, чиито изисквания се посочват
подробно в проекта и се обосновава изборът
на конкретната технология.
(6) Всеки метален съд за съхранение на
водород под ниско или високо налягане, който
е монтиран стационарно на територията на
интегрирана или неинтегрирана водородна
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1. Сграда/площадка, където е
разположен водородният генератор

Сгради и съоръжения на
територията на зарядната
станция

№
по
ред

зарядна станция, за който налягането на парите при максимално допустимата температура е по-голямо от 0,05 MPa над атмосферното
налягане и на който произведението от обема в литри и налягането в MPa е по-голямо от числото 100, подлежи на технически надзор
по реда на ЗТИП и наредбите по прилагането му.
(7) Минималните геометрични обеми по ал. 1 и 3 са определени на база прогнозите за броя на зарядните станции и броя на автомобилите до 2030 г., заложени в Националната рамка за политика за развитието на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор
и за разгръщането на съответната инфраструктура в Република България, приета с Решение № 87 на Министерския съвет от 2017 г.
Чл. 31. (1) Минималните разстояния от елементите на зарядната станция за водород до други съоръжения на територията на интегрирана водородна зарядна станция са съгласно таблица 1:
Таблица 1

С Т Р.
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(2) Минималните разстояния по ал. 1 се
определят със заданието за проектиране в
зависимост от значимостта и степента на
отговорност на обектите за осигуряване на
тяхната безопасност, но те не може да са помалки от разстоянията, посочени в табл. 1.
(3) Когато със заданието за проектиране
се предвижда различен от ежедневен режим
на зареждане на зарядната станция с водород,
разстоянията по ал. 1 и всички минимални
разстояния, определени с наредбата, се завишават до определяне на минималните за
конкретния проект, които съответстват на
значимостта и степента на отговорност на
обекта за осигуряване на неговата безопасност. В тези случаи изчислените разстояния
се обосновават със заданието за проектиране,
но те не може да са по-малки от разстоянията,
посочени в табл. 1.
Ч л. 32. Разс т оя н ие т о меж д у всек и о т
следните елементи на зарядната станци я
за водород са най-малко 10 m: сградата/
площадката, където е разположен водородният генератор, склада (металния съд или
бутилковата група) за съхранение на водород
под ниско налягане, компресорния модул за
водород, склада/буферния метален съд за
съхранение на водород под високо налягане, системата за предварително охлаждане,
обслужващата сграда на зарядната станция
за водород, колонката (дозатора) за зареждане на автомобили с водород (включително
комбинираните) и изпускателните тръби от
предохранителната арматура за отвеждане
на водород. Изискванията по предходното
изречение не се прилагат в случаите, когато
съоръженията са куплирани във фабрично
изграден модул на едно съоръжение.
Чл. 33. Разстоянието между съседни колонки (дозатори) за зареждане на автомобили
с водород (включително комбинираните) е
най-малко 5 m.
Чл. 34. Разстоянието от съоръженията на
зарядната станция за водород до границата на
имота на зарядната станция е най-малко 5 m.
Чл. 35. (1) Минималните разстояния от
сградата/площадката, където е разположен
водородният генератор, ск лада (металния
съд или бутилковата група) за съхранение на
водород под ниско налягане, компресорния
модул за водород, склада/буферния метален
съд за съхранение на водород под високо
налягане, системата за предварително охлаждане, обслужващата сграда на зарядната
станция за водород, колонката (дозатора) за
зареждане на автомобили с водород (включително комбинираните) и изпускателните
тръби от предохранителната армат у ра за
отвеждане на водород до съседни строежи
извън територията на зарядната станция за
водород се определят съответно по табл. 68 от
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Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване
на безопасност при пожар.
(2) Минималните разстояния от сградата/
площадката, където е разположен водородният генератор, склада (металния съд или
бутилковата група) за съхранение на водород
под ниско налягане, компресорния модул за
водород, склада/буферния метален съд за
съхранение на водород под високо налягане, системата за предварително охлаждане,
обслужващата сграда на зарядната станция
за водород, колонката (дозатора) за зареждане на автомобили с водород (включително
комбинираните) и изпускателните тръби от
предохранителната арматура за отвеждане на
водород до съседни строежи на територията
на зарядната станция за водород се определят
съответно по т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 на табл. 68 от
Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване
на безопасност при пожар.
(3) Разстоянието от сградата/площадката,
където е разположен водородният генератор, склада (металния съд или бутилковата
група) за съхранение на водород под ниско
налягане, компресорния модул за водород,
склада/буферния метален съд за съхранение
на водород под високо налягане, системата
за предварително охлаждане, обслужващата
сграда на зарядната станция за водород, колонката (дозатора) за зареждане на автомобили
с водород (включително комбинираните) и
изпускателните тръби от предохранителната
арматура за отвеждане на водород до вертикалната равнина, преминаваща през оста на
крайния проводник на въздушни електропроводни линии, е не по-малко от 10 m.
Чл. 36. Разстоянията по чл. 30 до чл. 34
се предвиждат и за системи за съхранение
на водород, използващи метални хидриди от
1000 литра до 10 000 литра.
Чл. 37. (1) При интегрирани водородни
зарядни станции минималните разстояния
между сградите и съоръженията на територията и извън територията на зарядната станция
се определят при спазване на изискванията
на този раздел и на раздел ХХVII към глава
петнадесета от Наредба № Iз-1971 от 2009 г.
за строително-технически правила и норми
за осигуряване на безопасност при пожар.
(2) Когато колонките (дозаторите) за зареждане на автомобили са за водород и за друг
вид гориво, при определяне на минималните
разстояния от тях до съседни строежи се
отчита по-голямото разстояние, определено
съгласно тази наредба и Наредба № Iз-1971
от 2009 г. за строително-технически правила
и норми за осигуряване на безопасност при
пожар.
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КОНТРОЛ НА ВОДОРОДНИТЕ ЗАРЯДНИ
СТАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ПРОЕКТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В ПРОЦЕСА НА
ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРА Ж ДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Чл. 38. (1) Контролът по изпълнение на
наредбата се извършва съгласно определените
им компетенции от:
1. органите по реда на ЗУТ;
2. органите по пожарна безопасност и защита на населението към Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“ при Министерството на вътрешните
работи, упражняващи държавен противопожарен контрол;
3. органите и лицата по реда на ЗТИП.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва на етапа
на разглеждане, съгласуване и одобряване на
инвестиционния проект, издаване на разрешение за строеж, изграждане и въвеждане в
експлоатация на водородните зарядни станции
от обхвата на наредбата.
Чл. 39. (1) Водородните зарядни станции се
проектират, изграждат и експлоатират така, че
при умишлено или непреднамерено изпускане
на запалим газ при нормална експлоатация
да се предотвратява, минимизира, открива
или контролира образуването на запалима
или експлозивна атмосфера.
(2) За изпълнение на изискването по ал. 1
се проверяват следните елементи на станцията
за зареждане с водород, които се считат за
потенциални източници на опасност:
1. инсталация/съоръжение за производство
на водород на място;
2. система за доставяне на водород;
3. компресори;
4. буферни съдове за съхранение;
5. тръбопроводи;
6. дозиращи устройства.
Чл. 40. (1) При проектирането и изграждането на станцията за зареждане с газообразен
водород се предвиждат мерки за намаляване
на вредите от най-малко следните опасности:
1. пожари, избухване, детонации и взривни
вълни;
2. опасност от задушаване (поради отделянето на газообразен водород или инертни
газове в затворени пространства);
3. удар от налягане/отломки;
4. възпламеняване на смес от водород и
въздух;
5. електромагнитни шумове;
6. други допълнителни опасности, свързани със зарядната станция, като опасности
от електрически удар и други опасности от
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електрическо оборудване, при работа на височина, нараняване от движещо се оборудване/
камшичен удар от маркуч и др.
(2) Изискванията за осигуряване на технологичната безопасност, които са свързани
със специфични рискове при монтажа и експлоатацията на водородната зарядна станция,
са съгласно техническите спецификации на
производителите на отделните съоръжения и
устройства в комплектовката на водородната
зарядна станция.
(3) Мерките за осигуряване на безопасността при извършване на строителните и
монтажните работи на водородната зарядна
станция се предвиждат в Плана за безопасност
и здраве съгласно изискванията на Наредба
№ 2 от 2004 г. за минималните изисквания
за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на строителни и монтажни
работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.).
(4) На етапа на строителството площадката, върху която се изгражда водородната
зарядна станция, задължително се защитава
за предотвратяване на достъп на външни лица.
Защитата се осигурява с ограда с височина
най-малко 2 m, с клас по реакция на огън
най-малко А2 като разстоянието между оградата и оборудването на строежа е най-малко
3 m. Достъпът до оградената площадка се
предвижда през заключващи се врати, които
се отварят навън и са достатъчно широки,
за да осигурят безпрепятствено движение
на строителната механизация. Във времето,
когато не се извършват строителни дейности,
вратите се заключват.
Чл. 41. Мерките по чл. 40, ал. 1 се предвиждат:
1. от производителите – на етапа на производство на индивидуалните съоръжения,
елементи, устройства, сигнална, защитна и
регулираща арматура, системи за контрол
и др. в общата комплектовка на зарядната
станция с отчитане на нивото и напредъка на
водородните технологии за транспортни цели;
2. от проектантите – на етапа на проектиране на конфигурацията на станциите, подбор
на елементите на станцията и определяне на
капацитета и минималните разстояния за
постигане на изискванията по чл. 169, ал. 1
и 3 от ЗУТ;
3. от строителите/доставчиците на машини,
съоръжения и технологично оборудване – на
етапа на изграждане на водородните зарядни
станции по отношение спазването на техническите спецификации на оборудването и
инструкциите на производителите, осигуряването на квалифициран монтаж при изпълнението на одобрения инвестиционен проект,
маркировката и извършване на приемните
изпитвания и настройки на монтираното обо-
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рудване за достигане на експлоатационните
характеристики;
4. от консултантите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от
ЗУТ – на етапа на оценяване на съответствието на инвестиционния проект за съответствие
с изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ
и на етапа на изграждане на водородните
зарядни станции по отношение спазването на
техническите спецификации на оборудването
и инструкциите на производителите и изпълнението на одобрения инвестиционен проект;
5. от органите, извършващи контрол при
разрешаване на строителството и при въвеждане на строежа в експлоатация – в рамките
на тяхната компетентност, определена в нормативните актове.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Буферен метален съд за съхранение“ е
метален съд под налягане, който може да бъде
разположен между генератора на водород и
компресора за равномерен поток на газ към
компресора или между компресора и дозатора
за натрупване на подаване на газ под налягане
за зареждане на превозното средство.
2. „Дозатор“ е част от станцията за подаване на газообразно гориво под налягане,
чрез която газът под налягане се доставя до
автомобилите.
3. „Ограда“ е ограждение, изградено като
защитен корпус, който може да затваря или
частично да обгради оборудването, за да го
предпази от околната среда, да осигури намаляване на нивото на шума или да осигури
безопасност на зоните около оборудването.
4. „Горивен маркуч“ е гъвкав тръбопровод,
използван за подаване на газообразен водород
към автомобилите чрез дюза за зареждане с
гориво.
5. „Корпус“ е част от система, която обхваща и е предназначена да предпазва работни
детайли, контролни механизми или други
компоненти, които не е необходимо да са
достъпни по време на нормалната операция.
6. „Максимално допустимо работно нал ягане“ е максималното нал ягане, което
даден компонент може да постигне по време
на експлоатация, включително условия на
разстройване, независими от температурата,
преди да се инициират действия за намаляване, обикновено на основата за зададената
точка на устройството за освобождаване на
налягането, защитаващо съда или тръбната
система.
7. „Максимално работно налягане“ е найвисокото налягане, което се очаква за даден
компонент или система по време на нормална
работа. Това е налягането, от което водородът
при температура 85 °С се установява при НРН
при температура 15 °C.
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8. „Налягане на станцията“ е налягането
на водорода, който се подава към превозното
средство от станцията, измерено в близост до
разделящото устройство на маркуча.
9. „Тери т ори я на водородната заря дна
станция“ е площта на поземления имот, в
който са разположени съоръженията и обслужващата сграда на водородната зарядна
станция.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 169, ал. 4 във връзка с ал. 1 и § 18, ал. 1
от заключителните разпоредби на ЗУТ.
§ 3. Наредбата влиза в сила три месеца
след обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 4. (1) Стандартите, посочени в разпоредбите на чл. 14, ал. 1, чл. 15, т. 9, чл. 22, ал. 1
и чл. 26, се прилагат от 12 ноември 2021 г.
(2) До 12 ноември 2021 г. при проектирането
и изграждането на станции за зареждане на автомобили с водород се прилагат техническите
спецификации на стандартите съгласно т. 3.3
„Законодателна рамка – водород“, подточка
3.3.1 „Статут на зарядна инфраструктура за
превозни средства, задвижвани с водород“ от
Националната рамка за политиката за развитието на пазара на алтернативни горива в
транспортния сектор и за разгръщането на
съответната инфраструктура, приета с Решение
№ 87 на Министерския съвет от 26 януари
2017 г. (изменена с Решение № 323 от 11 май
2018 г.), както следва:
а) БДС ISO 19880-1:2020 „Водород в газообразно състояние. Станции за зареждане с
гориво. Част 1: Общи изисквания (ISO 198801:2020)“ – за изпълнение на разпоредбите в
чл. 14, ал. 1, чл. 15, т. 9 и чл. 26 от наредбата;
б) БДС ISO 14687:2020 „Качество на водородно гориво. Изисквания за продукта (ISO
14687:2019)“ – за изпълнение на разпоредбите
в чл. 22 от наредбата.
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Петя Аврамова
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Росен Желязков
Министър на вътрешните работи:
Христо Терзийски
Министър на икономиката:
Лъчезар Борисов
Министър на околната среда и водите:
Емил Димитров
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-88
от 30 септември 2020 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 322, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение
от кмета на община Плевен след Решение № 267
по протокол № 16 от 30.07.2020 г. на Общинския
съвет – Плевен, становище от Регионалното управление на образованието – Плевен, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на образованието и науката, поради липса на ученици,
довела до преустановяване на учебния процес в
училището за учебната 2020/2021 г., закривам ОУ
„Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Плевен, община
Плевен, област Плевен.
1. Учениците от ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Плевен, община Плевен, област Плевен,
са насочени за обучение към СУ „Стоян Заимов“ – гр. Плевен, СУ „Пейо Яворов“ – гр. Плевен, и ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Плевен, при
условията на чл. 12 от ЗПУО.
2. Задължителната документация на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Плевен, община
Плевен, област Плевен, да се съхранява в СУ
„Пейо Яворов“ – гр. Плевен, община Плевен,
област Плевен.
3. Имуществото на ОУ „Никола Йонков Вап
царов“ – гр. Плевен, община Плевен, област
Плевен, е общинска собственост и се предоставя
за управление със заповед на кмета на община
Плевен.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

7212

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-89
от 30 септември 2020 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 322, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение от
кмета на община Самуил след Решение № 13.250
по протокол № 13 от 24.08.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Самуил, становище от Регионалното
управление на образованието – Разград, и становище на експертната комисия, назначена със

Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра
на образованието и науката, поради липса на
ученици, довела до преустановяване на учебния
процес в училището за учебната 2020/2021 г.,
закривам ОУ „Св. Климент Охридски“ – с. Желязковец, община Самуил, област Разград.
1. Учениците от ОУ „Св. Климент Охридски“ – с. Желязковец, община Самуил, област
Разград, са насочени за обучение към СУ „Св. св.
Кирил и Методий“ – гр. Самуил, община Самуил,
област Разград, при условията на чл. 12 от ЗПУО.
2. Задължителната документация на ОУ „Св.
Климент Охридски“ – с. Желязковец, община
Самуил, област Разград, да се съхранява в СУ
„Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Самуил, община
Самуил, област Разград.
3. Имуществото на ОУ „Св. Климент Охридски“ – с. Желязковец, община Самуил, област
Разград, което е общинска собственост, се предоставя за управление със заповед на кмета на
община Самуил.
4. Имуществото, собственост на ОУ „Св.
Климент Охридски“ – с. Желязковец, община
Самуил, област Разград, се предоставя на СУ
„Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Самуил, община
Самуил, област Разград.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

7213

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-90
от 30 септември 2020 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 322, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение
от кмета на община Белово след Решение № 144
по протокол № 14 от 29.07.2020 г. на Общинския
съвет – Белово, становище от Регионалното
управление на образованието – Пазарджик, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на образованието и науката, поради липса на
ученици, довела до преустановяване на учебния
процес в училището за учебната 2020/2021 г., зак
ривам ОУ „Отец Паисий“ – с. Сестримо, община
Белово, област Пазарджик.
1. Учениците от ОУ „Отец Паисий“ – с. Сестримо, община Белово, област Пазарджик, са
насочени за обучение към СУ „Александър Иванов – Чапай“ – гр. Белово, община Белово, област
Пазарджик, при условията на чл. 12 от ЗПУО.
2. Задължителната документация на ОУ „Отец
Паисий“ – с. Сестримо, община Белово, област
Пазарджик, да се съхранява в СУ „Александър
Иванов – Чапай“ – гр. Белово, община Белово,
област Пазарджик.
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3. Имуществото на ОУ „Отец Паисий“ – с. Сестримо, община Белово, област Пазарджик, което
е общинска собственост, се предоставя за управ
ление със заповед на кмета на община Белово.
4. Имуществото, собственост на ОУ „Отец
Паисий“ – с. Сестримо, община Белово, област
Пазарджик, се предоставя на СУ „Александър
Иванов – Чапай“ – гр. Белово, община Белово,
област Пазарджик.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
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Министър:
Кр. Вълчев

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-89
от 30 септември 2020 г.
Във връзка с необходимостта от осигуряване
на транзитния трафик по Европейската пътна
мрежа от връзката с Транспортен коридор № ІV
на запад до Транспортен коридор № ІХ в близост
до Велико Търново в границите на Република
България, ускоряване на процеса на икономическо и социално сближаване на регионално ниво,
с цел повишаване на качеството на обслужване
и допълнително изложени фактически мотиви,
описани в обяснителните записки към парцеларния план, са изработени проекти на подробен
устройствен план (П У П) – парцеларен план
(ПП) за оставащите за изграждане участъци от
АМ „Хемус“. Предвид изложеното на основание
чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4 във
връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 1, 2,
5 и 6 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ); заявление с вх. № АУ13-6 от 6.08.2020 г.
от Агенция „Пътна инфраструктура“, допълнено
с писмо вх. № АУ13-6(4) от 29.09.2020 г.; Заповед
№ РД-02-15-94 от 25.04.2019 г. на заместникминистъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на
ПУП – ПП, разгласена по реда на чл. 124б, ал. 2
от ЗУТ; съобщаване на проекта на ПУП – ПП с
обявление в бр. 37 от 21.04.2020 г. на „Държавен
вестник“; доказателства за извършено обявяване
по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ; констативен акт
от 22.05.2020 г. на Община Ловеч за липса на
възражения в законоустановения срок; констативен акт от 21.05.2020 г. на Община Плевен за
липса на възражения в законоустановения срок;
Решение № 2-2/2015 г. на министъра на околната
среда и водите, с което е одобрено реализирането
на инвестиционното предложение; писма изх.
№ 12-00-1261 от 24.08.2015 г., изх. № ОВОС-24 от
29.07.2020 г., изх. № ОВОС-9 от 11.09.2020 г. и изх.
№ ОВОС-58 от 21.08.2020 г. на Министерството на
околната среда и водите; становище изх. № СТ-84169 от 7.05.2020 г. на Министерството на културата;
Решение № КЗЗ-11 от 30.06.2020 г. на Комисията
за земеделските земи (КЗЗ) при Министерството
на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за утвърждаване на трасе за проектиране; писмо изх.
№ 12-4807 от 5.08.2020 г. от дирекция „Поземлени
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отношения и комасация“ при МЗХГ за влязло в
сила решение на КЗЗ; писмо изх. № 12-2388 от
15.06.2020 г. от МЗХГ за съгласуване на проекта
на ПУП – ПП по отношение на засегнатите имоти
от държавния поземлен фонд; Решение № 187 от
30.04.2020 г. на Общинския съвет – Плевен, за
изразяване на предварително съгласие за промяна
на предназначението на мери и пасища, публична
общинска собственост, съгласно чл. 25 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи; Решение № 75 от 30.04.2020 г. на Общинския
съвет – Ловеч, за изразяване на предварително
съгласие за промяна на предназначението на
мери и пасища, публична общинска собственост,
съгласно чл. 25 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи; становище изх.
№ СЗДП 1115-3 от 14.05.2020 г. на „Северозападно
държавно предприятие“ ДП – гр. Враца; заключение за съгласуване на проект на ПУП – ПП с изх.
№ УС-00-1 от 28.09.2020 г., издадено от главния
държавен здравен инспектор при Министерството
на здравеопазването; писма изх. № Е-26-00-А-226
от 20.08.2019 г. и изх. № Е-12-00-184 от 8.06.2020 г.
на Министерството на енергетиката; становище
рег. № 05-00-20 от 18.06.2020 г. на Министерството на отбраната; писмо рег. № 578500-4069,
екз. № 1 от 5.06.2020 г. от дирекция „Управление
на собствеността и социални дейности“ при
Министерството на вътрешните работи; становище рег. № 1983пс-6 от 30.04.2020 г. на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“; писмо изх. № 90 от 28.08.2019 г. от
„Геозащита“ – ЕООД, клон Плевен; писмо изх.
№ СКЗЗВ-02-132(1) от 13.05.2020 г. от Басейнова
дирекция „Дунавски район“; писмо рег. № 121027,
екз. № 2 от 30.04.2020 г. от Държавна агенция
„Разузнаване“; писмо рег. № Д-1421, екз. № 2 от
15.06.2020 г. от Държавна агенция „Национална
сигурност“; съгласувателно писмо рег. № ДАЕУ9003 от 24.04.2020 г. от Държавната агенция „Електронно управление“; писма изх. № ЖИ-17326 от
15.05.2020 г. и изх. № ЖИ-33538 от 16.09.2020 г. от
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“; писмо изх. № ЦУЕСО-3183#1 от 15.05.2020 г. от „Електроенергиен
системен оператор“ – ЕАД; писма изх. № БТГ24-00-1729(5) от 23.12.2019 г. и изх. № БТГ-24-001729(7) от 8.05.2020 г. от „Булгартрансгаз“ – ЕАД;
писмо изх. № 1203623345 от 8.05.2020 г. от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД; писмо изх. № KEDN-2390#1 от 19.05.2020 г. от „Електроразпределение Север“ – АД; писмо изх. № ТОП-2480-1 от
11.05.2020 г. от „В и К“ – АД, гр. Ловеч; писмо
изх. № 1248 от 4.05.2020 г. от „Водоснабдяване
и канализация“ – гр. Плевен, с приложено към
него Удостоверение № 083 от 4.05.2020 г.; писмо
изх. № 307 от 26.05.2020 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД, клон Среден Дунав; съгласувателно
становище рег. индекс № 04-00-57 от 13.05.2020 г.
на „Бъ лгарска телеком у никационна компания“ – ЕАД; писмо изх. № 2356 от 8.05.2020 г.
от „А1 България“ – ЕАД; писмо изх. № TI48522
от 20.05.2020 г. от „Теленор България“ – ЕАД;
становище изх. № 33 от 29.05.2020 г. на „Глобъл
Комюникейшън Нет“ – ЕАД; писмо изх. № 320
от 7.05.2020 г. от „Булсатком“ – ЕАД; издадени
от Службата по геодезия, картография и када-
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стър – гр. Ловеч, удостоверения за приемане на
проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри: № 25-162129 от 15.07.2020 г.,
№ 25-161706 от 15.07.2020 г., № 25-162096 от
15.07.2020 г., № 25-161858 от 15.07.2020 г., № 25162113 от 15.07.2020 г. и 25-221253 от 14.09.2020 г.;
издадено от Службата по геодезия, картография
и кадастър – гр. Плевен, удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри № 25-152416
от 6.07.2020 г.; Протокол № УТАТУ-01-02-10 от
1.09.2020 г. от заседание на Националния експертен съвет по устройство на територията и
регионална политика при Министерството на
регионалното развитие и благоустройството;
Решение № 250 от 25.04.2013 г. на Министерския
съвет на Република България, с което обект А-2
„София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“
е определен за национален обект и обект с
национално значение, и Заповед № РД-02-15-79
от 11.04.2019 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за предоставяне
на изпълнението на функции по ЗУТ одобрявам
подробен устройствен план – парцеларeн план
за обект: АМ „Хемус“, участъци от км 137+800
(от идейния проект на НКСИП) ≡ 139+340 (по
технически проект от 2018 г.) до км 159+013,78 и
от км 162+076 до км 166+144 (от идейния проект
на НКСИП) ≡ 167+572 (по технически проект от
2020 г.), в землищата на с. Бохот, община Плевен,
област Плевен, с. Дренов, с. Владиня, с. Слатина,
с. Александрово и с. Чавдарци, община Ловеч,
област Ловеч, съгласно приетите и одобрени
текстови и графични части, представляващи
неразделна част от настоящата заповед.
Разпореждам предварително изпълнение на
заповедта на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс с оглед осигуряване живота и здравето на гражданите, защита на
особено важни държавни и обществени интереси
и предотвратяване на значителна или трудно
поправима вреда поради закъсняло изпълнение.
Мотиви:
Aвтомагистрала „Хемус“ ще осигурява бърза,
модерна и безопасна пътна връзка между Северозападна и Североизточна България.
Проектът е с особено важен държавен и обществен интерес, свързан с гарантиране на сроковете
за изграждане на автомагистрала „Хемус“, поради
което е необходимо своевременно провеждане на
всички законови процедури.
Цялостното изграждане на автомагистрала
„Хемус“ цели ускоряване на процеса на икономическо и социално сближаване на регионално
ниво и в този смисъл е от особено важно стратегическо значение за цяла Северна България.
Като пътна артерия автомагистрала „Хемус“
ще има важна роля за интегрирането на националната транспортна инфраструктура в европейската
транспортна система, поради което изграждането
є представлява не само национален, но и европейски приоритет.
Доизграждането на автомагистрала „Хемус“
ще допринесе за:
1. Намаляване на задръстванията и увеличаване на скоростта на движение чрез премахване
на ограниченията в участъка на проекта.
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2. Стимулиране растежа на пътническия и
товарния трафик чрез адаптиране към стандартите на ЕС за пътуване и предлагане на по-добри
услуги за крайните потребители.
3. Подобряване безопасността на движение
и намаляване броя на пътнотранспортните произшествия.
4. Намаляване на замърсяванията на околната среда.
Предвид гореизложеното с допускането на
предварително изпълнение ще се ускори цялостната реализация на автомагистрала „Хемус“,
ще се гарантира безопасността на движение по
едно изключително натоварено направление на
републиканската пътна мрежа и ще се повиши
сигурността по отношение на рисковете за здравето и живота на хората.
Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Административния съд (АС) – Ловеч,
за имотите, попадащи в района на действие на
АС – Ловеч, и пред Административния съд – Плевен, за имотите, попадащи в района на действие
на АС – Плевен, в 3-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалния кодекс настоящата заповед подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Административния съд – Ловеч, за имотите, попадащи в района на действие на АС – Ловеч, и
пред Административния съд – Плевен, за имотите,
попадащи в района на действие на АС – Плевен,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
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За министър:
Н. Нанков

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-122
от 17 септември 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-36764/6.03.2020 г.
от СГКК – Шумен, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на:
I. С. Мировци, EKATTE 48386, община Нови
пазар, одобрени със Заповед № РД-18-858 от
27.03.2018 г. на изпълнителни я дирек тор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 48386.9.429:
площ: 171 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
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поземлен имот с идентификатор 48386.19.618:
площ: 344 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 48386.19.619:
площ: 127 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 48386.22.619:
площ: 1876 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 48386.22.620:
площ: 2139 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 48386.23.567:
площ: 848 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 48386.585.925:
площ: 1657 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 48386.585.926:
площ: 792 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 48386.585.927:
площ: 852 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 48386.585.928:
площ: 43 кв. м, пасище, собственост на Община
Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 48386.585.929:
площ: 476 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 48386.31.511:
площ: 2154 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 48386.31.512:
площ: 235 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 48386.31.513:
площ: 637 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 48386.31.514:
площ: 1180 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 48386.48.591:
площ: 496 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 48386.48.592:
площ: 554 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 48386.48.593:
площ: 1407 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 48386.26.542:
площ: 1428 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 48386.26.543:
площ: 2287 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 48386.26.544:
площ: 120 кв. м, нива, собственост на Община
Нови пазар;
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поземлен имот с идентификатор 48386.40.3:
площ: 93 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 48386.9.22.1: площ:
11 кв. м, сграда със специално предназначение,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 48386.6.620.1: площ:
12 кв. м, сграда със специално предназначение,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 48386.6.620.2: площ:
13 кв. м, сграда със специално предназначение,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 48386.20.619.1: площ:
12 кв. м, сграда със специално предназначение,
няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 48386.9.428:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 1756 кв. м, площ след промяната:
211 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.10.588:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 19 954 кв. м, площ след промяната:
19 857 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.11.587:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 41 595 кв. м, площ след промяната:
41 650 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.12.559:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 15 028 кв. м, площ след
промяната: 12 627 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.15.554:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 54 943 кв. м, площ след
промяната: 51 608 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.15.600:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Нови пазар, площ преди промяната:
46 488 кв. м, площ след промяната: 46 474 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.15.601:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Нови пазар, площ преди промяната:
5366 кв. м, площ след промяната: 5044 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.16.433:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 5766 кв. м, площ след промяната:
7314 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.17.597:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Нови пазар, площ преди промяната:
29 759 кв. м, площ след промяната: 29 717 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.19.598:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Нови пазар, площ преди промяната:
4464 кв. м, площ след промяната: 4112 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.22.4:
нива, собственост на ЕТ „ИСМ 91 – Иса Сали“,
площ преди промяната: 25 566 кв. м, площ след
промяната: 25 547 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 48386.22.6:
нива, собственост на Константин Ламбев Андреев
и Стоян Дичев Пенков, площ преди промяната:
29 435 кв. м, площ след промяната: 29 314 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.22.34:
нива, собственост на „КИА 2000“ – ЕООД, площ
преди промяната: 15 331 кв. м, площ след промяната: 15 210 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.22.35:
нива, собственост на ЕТ „ИСМ 91 – Иса Сали“,
площ преди промяната: 15 330 кв. м, площ след
промяната: 15 190 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.22.404: за
местен път, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 48 697 кв. м, площ след
промяната: 53 642 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.22.416:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 4732 кв. м, площ след промяната:
4840 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.22.418:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 10 030 кв. м, площ след промяната:
6871 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.22.432:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 12 834 кв. м, площ след промяната:
11 354 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.22.556:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 374 001 кв. м, площ след
промяната: 375 109 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.22.563:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 6236 кв. м, площ след
промяната: 5172 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.22.607:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Нови пазар, площ преди промяната:
4205 кв. м, площ след промяната: 4151 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.23.1:
нива, собственост на Димитра Христова Василева,
площ преди промяната: 21 670 кв. м, площ след
промяната: 21 049 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.23.34:
нива, собственост на „Хикс Петрол“ – ЕООД,
площ преди промяната: 5079 кв. м, площ след
промяната: 4968 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.23.464:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 4673 кв. м, площ след промяната:
4661 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.585.102:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Нови пазар, площ преди промяната: 23 332 кв. м,
площ след промяната: 22 101 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.585.560:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 20 824 кв. м, площ след
промяната: 20 437 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.585.562:
пасище, собственост на Община Нови пазар,

ВЕСТНИК

БРОЙ 86

площ преди промяната: 8334 кв. м, площ след
промяната: 7882 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.585.616:
гробищен парк, собственост на Община Нови
пазар, площ преди промяната: 21 573 кв. м, площ
след промяната: 21 563 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.31.463:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 20 550 кв. м, площ след промяната:
23 477 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.31.504: за
местен път, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 56 997 кв. м, площ след
промяната: 63 272 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.31.510:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 10 666 кв. м, площ след промяната:
467 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.34.24:
нива, собственост на Боряна Борисова Мекушина,
площ преди промяната: 4682 кв. м, площ след
промяната: 4676 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.34.499:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 3189 кв. м, площ след промяната:
2497 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.34.507:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 3207 кв. м, площ след промяната:
3198 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.34.509:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 4370 кв. м, площ след промяната:
4468 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.43.510:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 7110 кв. м, площ след промяната:
7104 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.43.520:
водно течение, река, собственост на Община Нови
пазар, площ преди промяната: 68 059 кв. м, площ
след промяната: 68 009 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.45.3:
нива, собственост на Миленка Илиева Радева,
площ преди промяната: 36 132 кв. м, площ след
промяната: 36 106 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.45.16:
нива, собственост на Боряна Борисова Мекушина,
площ преди промяната: 7088 кв. м, площ след
промяната: 7085 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.48.25:
нива, собственост на Галин Митев Трънов, площ:
45 638 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.48.483:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 15 281 кв. м, площ след промяната:
15 615 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.48.484:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
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промяната: 1745 кв. м, площ след промяната:
1755 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.48.498:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 9804 кв. м, площ след промяната:
4101 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.55.496:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 8345 кв. м, площ след промяната:
8327 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.55.503:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 1877 кв. м, площ след промяната:
2315 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.55.519:
водно течение, река, собственост на Община Нови
пазар, площ преди промяната: 53 233 кв. м, площ
след промяната: 53 191 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.55.581:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 102 417 кв. м, площ след
промяната: 102 427 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.26.3:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Община Нови
пазар, площ преди промяната: 10 215 кв. м, площ
след промяната: 7324 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.26.288:
нива, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 1876 кв. м, площ след промяната: 932 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48386.40.2:
нива, собственост на Петко Христов Райчев,
площ преди промяната: 15 512 кв. м, площ след
промяната: 15 419 кв. м.
II. С. Стоян Михайловски, EK ATTE 69506,
община Нови пазар, одобрени със Заповед № РД18-870 от 29.03.2018 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 69506.7.232:
площ: 719 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 69506.7.233:
площ: 418 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 69506.64.191:
площ: 858 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 69506.14.171:
площ: 759 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 69506.14.172:
площ: 3394 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 69506.16.170:
площ: 1573 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 69506.26.502:
площ: 10 483 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 69506.26.503:
площ: 1064 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 69506.7.180:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 2706 кв. м, площ след промяната:
530 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.7.181:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 487 кв. м, площ след промяната:
565 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.7.186:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 535 кв. м, площ след промяната:
529 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.7.187:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 2286 кв. м, площ след
промяната: 2247 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.7.204:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 1677 кв. м, площ след промяната:
1035 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.7.229:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
12 407 кв. м, площ след промяната: 23 125 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.7.230:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 44 017 кв. м, площ след
промяната: 43 982 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.8.3:
нива, собственост на Георги Йорданов Георгиев
и Исмел Хасан Ибрям, площ преди промяната:
28 000 кв. м, площ след промяната: 27 032 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.8.5:
нива, собственост на Афизе Осман Юмер, площ
преди промяната: 9000 кв. м, площ след промяната: 8484 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.8.7:
нива, собственост на Фидот Христов Иванов,
площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след
промяната: 4783 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.8.8: нива,
собственост на „Аланекс“ – ООД, и Никола Иванов Мицов, площ преди промяната: 30 401 кв. м,
площ след промяната: 29 476 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.8.9:
овощна градина, собственост на Нихат Илханов
Нихатов, площ преди промяната: 9197 кв. м, площ
след промяната: 8845 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.8.10:
нива, собственост на Юсеин Юмеров Исмаилов,
площ преди промяната: 30 001 кв. м, площ след
промяната: 28 904 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.8.16:
нива, собственост на Исмел Хасан Ибрям, площ
преди промяната: 9360 кв. м, площ след промяната: 8914 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 69506.8.17:
нива, собственост на Ахмед Емин Ахмед, площ
преди промяната: 9380 кв. м, площ след промяната: 9016 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.8.18:
нива, собственост на Афизе Осман Юмер, площ
преди промяната: 9360 кв. м, площ след промяната: 8850 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.8.97:
за друг вид производствен, складов обект, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди промяната:
841 кв. м, площ след промяната: 676 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.63.1:
нива, собственост на Илия Дичев Русев, площ
преди промяната: 7052 кв. м, площ след промяната: 6945 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.64.1:
нива, собственост на Румяна Иванова Стоянова,
Радка Тодорова Николова и Севдалин Иванов
Спасов, площ преди промяната: 1429 кв. м, площ
след промяната: 1272 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.64.2:
нива, собственост на „Хикс – Агро“ – ЕООД,
площ преди промяната: 1560 кв. м, площ след
промяната: 1429 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.64.3:
нива, собственост на Стоян Евгениев Христов и
Райко Евгениев Христов, площ преди промяната:
2982 кв. м, площ след промяната: 2709 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.64.4:
нива, собственост на Валентин Иванов Петров,
площ преди промяната: 3966 кв. м, площ след
промяната: 3593 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.64.5:
нива, собственост на Огнян Рачев Ганев, Валери
Венциславов Иванов и Рамис Алиев Боба, площ
преди промяната: 4011 кв. м, площ след промяната: 3583 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.64.6:
нива, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 2151 кв. м, площ след промяната: 1946 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.64.96:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 76 144 кв. м, площ след
промяната: 73 514 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.64.98:
скали, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 122 114 кв. м, площ след промяната: 122 088 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.13.201:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 1369 кв. м, площ след промяната:
1355 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.14.167:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 7003 кв. м, площ след промяната:
5528 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.14.170: за
местен път, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 17 157 кв. м, площ след
промяната: 15 797 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.16.1:
лозе, собственост на „Хикс Петрол“ – ЕООД,
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площ преди промяната: 1826 кв. м, площ след
промяната: 1717 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.16.67:
лозе, собственост на Ирина Климентова Михайлова, Димитричка Михайлова Георгиева, Стоян
Михайлов Стоянов, Йонка Валентинова Ганчева
и Юлияна Валентинова Георгиева, площ преди
промяната: 1628 кв. м, площ след промяната:
1333 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.16.108:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 5036 кв. м, площ след промяната:
1247 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.16.169:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 3607 кв. м, площ след промяната:
3588 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.17.1:
лозе, собственост на Данаил Генов Данаилов и
Денка Данаилова Балчева, площ преди промяната: 700 кв. м, площ след промяната: 400 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.17.37:
лозе, собственост на „Хикс Петрол“ – ЕООД,
площ преди промяната: 1971 кв. м, площ след
промяната: 1373 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.17.151:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 2755 кв. м, площ след промяната:
2745 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.24.18:
лозе, собственост на Станка Николова Георгиева,
площ преди промяната: 1414 кв. м, площ след
промяната: 1256 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.26.2:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 4174 кв. м, площ след промяната:
4136 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.26.3:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 1955 кв. м, площ след
промяната: 1821 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.26.56:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 2602 кв. м, площ след промяната:
2573 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.26.174:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
15 750 кв. м, площ след промяната: 20 370 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.26.179:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 5105 кв. м, площ след
промяната: 4537 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.26.181:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 7558 кв. м, площ след промяната:
7500 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.26.183: за
местен път, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 11 733 кв. м, площ след
промяната: 8946 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 69506.26.188:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Нови пазар, площ преди промяната:
3150 кв. м, площ след промяната: 2746 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.26.191:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 8005 кв. м, площ след промяната:
6094 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.27.4:
нива, собственост на ОУ „Климент Охридски“,
площ преди промяната: 28 978 кв. м, площ след
промяната: 26 768 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.27.5:
нива, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 4372 кв. м, площ след промяната: 4180 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.27.7:
нива, собственост на Илия Дичев Русев, площ
преди промяната: 4121 кв. м, площ след промяната: 3951 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.27.8:
нива, собственост на Ибрям Шабанов Етямов,
площ преди промяната: 3097 кв. м, площ след
промяната: 2796 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.27.9:
нива, собственост на „Аланекс“ – ООД, площ
преди промяната: 4006 кв. м, площ след промяната: 3885 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.27.11:
нива, собственост на „Аланекс“ – ООД, площ
преди промяната: 979 кв. м, площ след промяната: 724 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.28.135:
водно течение, река, собственост на МОСВ,
площ преди промяната: 32 341 кв. м, площ след
промяната: 31 826 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.58.23:
зеленчукова градина, собственост на Кязим Халид Юсмен, площ преди промяната: 5001 кв. м,
площ след промяната: 4945 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.58.24:
зеленчукова градина, собственост на „Омега Агро
Инвест“, площ преди промяната: 4556 кв. м, площ
след промяната: 4368 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.58.25:
зеленчукова градина, собственост на Лазаринка Ангелова Петкова, площ преди промяната:
3948 кв. м, площ след промяната: 3753 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.58.26:
зеленчукова градина, собственост на „Бул – Юнион Комерс“ – ООД, площ преди промяната:
3819 кв. м, площ след промяната: 3637 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.58.27:
зеленчукова градина, собственост на Кязим Халид Юсмен, площ преди промяната: 3048 кв. м,
площ след промяната: 2951 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.58.28:
зеленчукова градина, собственост на Огнян Рачев
Ганев и Валери Венциславов Иванов, площ преди
промяната: 3000 кв. м, площ след промяната:
2901 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.58.29:
зеленчукова градина, собственост на Георги Йорданов Георгиев и Сали Мехмедов Хаджиибрямов,
площ преди промяната: 1647 кв. м, площ след
промяната: 1593 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 69506.58.30:
зеленчукова градина, собственост на Стоилка
Борисова Стефанова, площ преди промяната:
1605 кв. м, площ след промяната: 1575 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.58.36:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 3262 кв. м, площ след промяната:
1273 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.58.133:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 5875 кв. м, площ след промяната:
5829 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.58.136:
пасище, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 7306 кв. м, площ след
промяната: 6311 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.73.177:
отводнителен канал, собственост на МЗХ – ХМС,
площ преди промяната: 2920 кв. м, площ след
промяната: 2780 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

7066

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-123
от 17 септември 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-36764/6.03.2020 г.
от СГКК – Шумен, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на: с. Памукчии, EKATTE
55292, община Нови пазар, одобрени със Заповед
№ РД-18-859 от 27.03.2018 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 55292.10.105:
площ: 317 кв. м, нива, собственост на „Златен
клас 66“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 55292.10.106:
площ: 741 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55292.11.8:
площ: 9140 кв. м, нива, собственост на „Златен
клас 66“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.443:
площ: 226 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
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поземлен имот с идентификатор 55292.600.448:
площ: 775 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.449:
площ: 1099 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.450:
площ: 8569 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.451:
площ: 1898 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.452:
площ: 5041 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.453:
площ: 509 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.454:
площ: 713 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55292.141.257:
площ: 9173 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 55292.141.258:
площ: 292 кв. м, отводнителен канал, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55292.141.259:
площ: 15 627 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 55292.141.260:
площ: 35 729 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 55292.141.261:
площ: 165 кв. м, отводнителен канал, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55292.141.262:
площ: 653 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.455:
площ: 666 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.456:
площ: 1457 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.457:
площ: 1150 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.458:
площ: 2892 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55292.80.209:
площ: 12 596 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 55292.80.210:
площ: 2279 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55292.80.211:
площ: 12 742 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 55292.94.366:
площ: 1373 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
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поземлен имот с идентификатор 55292.94.367:
площ: 2570 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55292.124.372:
площ: 1077 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55292.124.373:
площ: 747 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55292.124.374:
площ: 1191 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55292.124.375:
площ: 652 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55292.124.376:
площ: 6589 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55292.31.95:
площ: 452 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.444:
площ: 1153 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.445:
площ: 3617 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.446:
площ: 33 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.447:
площ: 312 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
сграда с идентификатор 55292.144.3.1: площ:
122 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 55292.144.3.2: площ:
45 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 55292.8.10:
нива, собственост на Риза А хмедов Нуриев,
площ преди промяната: 4992 кв. м, площ след
промяната: 4836 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.8.11:
нива, собственост на Боряна Борисова Мекушина,
площ преди промяната: 11 654 кв. м, площ след
промяната: 11 344 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.8.12:
нива, собственост на Боряна Борисова Мекушина,
площ преди промяната: 5998 кв. м, площ след
промяната: 5951 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.8.15:
нива, собственост на Васил Иванов Караилански,
площ преди промяната: 12 984 кв. м, площ след
промяната: 12 740 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.8.16:
нива, собственост на „Хикс Петрол“ – ЕООД,
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площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2988 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.8.17:
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕАД,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2944 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.10.1:
нива, собственост на „Хикс – Агро“ – ЕООД,
площ преди промяната: 10 470 кв. м, площ след
промяната: 10 045 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.3:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 21 409 кв. м, площ след промяната:
21 392 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.4:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 5568 кв. м, площ след промяната:
5635 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.18:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 3089 кв. м, площ след промяната:
3347 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.20:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5741 кв. м, площ
след промяната: 4719 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.21: за
местен път, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 67 398 кв. м, площ след
промяната: 60 908 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.25:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 9470 кв. м, площ след промяната:
9500 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.26:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 5073 кв. м, площ след промяната:
5202 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.30:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 4853 кв. м, площ след промяната: 4499 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.32:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 17 409 кв. м,
площ след промяната: 17 262 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.51:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 11 107 кв. м, площ след промяната:
11 149 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.108:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 5518 кв. м, площ след промяната:
4081 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.116:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 10 616 кв. м, площ след промяната:
12 196 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.124:
широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ,
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площ преди промяната: 187 698 кв. м, площ след
промяната: 185 455 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.35.1:
лозе, собственост на Сейхан Хикмет Алиосман,
площ преди промяната: 3389 кв. м, площ след
промяната: 2804 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.35.2:
лозе, собственост на Христина Коцева Младенова, площ преди промяната: 993 кв. м, площ след
промяната: 473 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.35.156:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 4751 кв. м, площ след промяната:
4740 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.43.9:
нива, собственост на Огнян Рачев Ганев, Валери
Венциславов Иванов и Салим Абтулов Ахмедов,
площ преди промяната: 7036 кв. м, площ след
промяната: 6990 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.44.4:
нива, собственост на Васил Георгиев Сукуров
и Маргарита Георгиева Зашева, площ преди
промяната: 11 006 кв. м, площ след промяната:
10 891 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.44.5:
нива, собственост на Илхан Нихатов Якубов,
площ преди промяната: 9823 кв. м, площ след
промяната: 9067 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.44.245:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 4088 кв. м, площ след промяната:
3994 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.45.1:
лозе, собственост на Мехмед Шакиров Мехмедов,
площ преди промяната: 4616 кв. м, площ след
промяната: 4533 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.47.20:
нива, собственост на „Хикс Петрол“ – ЕООД,
площ преди промяната: 13 441 кв. м, площ след
промяната: 12 894 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.47.269:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 4281 кв. м, площ след промяната:
4246 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.47.271:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 4236 кв. м, площ след промяната: 3756 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.51.15:
нива, собственост на Виолета Йорданова Янчева,
площ преди промяната: 20 006 кв. м, площ след
промяната: 18 213 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.51.27:
нива, собственост на „Би Агрокомерс“ – ЕООД,
площ преди промяната: 3836 кв. м, площ след
промяната: 3170 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.51.28:
овощна градина, собственост на Юджел Илханов
Нихатов, площ преди промяната: 11 500 кв. м,
площ след промяната: 10 376 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.51.398:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 3868 кв. м, площ след промяната:
3803 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 55292.51.399:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 5688 кв. м, площ след промяната:
5625 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.52.6:
нива, собственост на Тихомир Петров Георгиев,
площ преди промяната: 20 045 кв. м, площ след
промяната: 19 641 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.52.7:
нива, собственост на Атанас Рангелов Ценев,
площ преди промяната: 19 836 кв. м, площ след
промяната: 19 646 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.52.8:
нива, собственост на Огнян Рачев Ганев, Валери Венциславов Иванов и „Милкстар“ – ЕООД,
площ преди промяната: 20 053 кв. м, площ след
промяната: 19 979 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.52.11:
нива, собственост на Йордан Найденов Славов,
площ преди промяната: 15 994 кв. м, площ след
промяната: 15 897 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.52.396:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5111 кв. м, площ след промяната: 4285 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.57.401:
дере, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 5529 кв. м, площ след промяната: 5443 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.58.1:
нива, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 3682 кв. м, площ след промяната: 3530 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.58.2:
нива, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 5391 кв. м, площ след промяната: 5149 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.58.349:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 456 кв. м, площ след промяната:
880 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.58.397:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 756 кв. м, площ след промяната:
715 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.59.13:
зеленчукова градина, собственост на „Би Агрокомерс“ – ЕООД, площ преди промяната: 6001 кв. м,
площ след промяната: 5852 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.59.14:
зеленчукова градина, собственост на ЕТ „ИСМ
91 – Иса Сали“, площ преди промяната: 2000 кв. м,
площ след промяната: 1992 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.59.16:
зеленчукова градина, собственост на Кръстю
Ива н чев Н и колов, п лощ п ред и п ром я ната:
3000 кв. м, площ след промяната: 2973 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.59.17:
зеленчукова градина, собственост на Община
Нови пазар, площ преди промяната: 1999 кв. м,
площ след промяната: 1338 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.59.18:
зеленчукова градина, собственост на „Хикс Пет
рол“ – ЕООД, площ преди промяната: 6098 кв. м,
площ след промяната: 5889 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 55292.59.175:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 3610 кв. м, площ след промяната:
3467 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.59.178:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5111 кв. м, площ
след промяната: 4960 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.59.362:
дере, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 44 527 кв. м, площ след промяната: 44 432 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.99.391:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 3869 кв. м, площ след промяната:
3852 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.99.393:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 61 873 кв. м, площ след промяната:
61 740 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.107.394:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 53 474 кв. м, площ след промяната:
52 410 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.122.400:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 6471 кв. м, площ след промяната: 6135 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.143.152:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 9489 кв. м, площ след промяната:
9495 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.134:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 4965 кв. м, площ след промяната:
4949 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.139:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 11 653 кв. м, площ след промяната:
11 340 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.141:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 70 641 кв. м, площ след промяната:
69 942 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.142:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
39 721 кв. м, площ след промяната: 44 243 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.20.259:
широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ,
площ преди промяната: 55 237 кв. м, площ след
промяната: 55 299 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.117.258:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 159 653 кв. м, площ след промяната:
159 546 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.117.339:
широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ,
площ преди промяната: 4 762 243 кв. м, площ
след промяната: 4 763 439 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.141.254:
дере, собственост на Община Нови пазар, площ
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преди промяната: 4065 кв. м, площ след промяната: 4079 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.33:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 18 206 кв. м, площ след промяната:
19 256 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.49:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5321 кв. м, площ
след промяната: 4952 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.54:
скали, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 53 919 кв. м, площ след промяната: 53 492 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.55:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 19 177 кв. м,
площ след промяната: 16 984 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.56:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 21 807 кв. м, площ след промяната:
21 286 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.60:
скали, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 5475 кв. м, площ след промяната: 5666 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.61:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 465 кв. м, площ след промяната:
451 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.62:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5262 кв. м, площ след промяната: 5305 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.93:
пасище, собственост на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 10 237 кв. м, площ след
промяната: 10 234 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.103:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 388 кв. м, площ след промяната:
384 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.111:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 12 765 кв. м, площ след промяната:
12 598 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.257:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
48 141 кв. м, площ след промяната: 42 996 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.71.7:
нива, собственост на Бинас Юсуфова Бъчакова,
площ преди промяната: 8994 кв. м, площ след
промяната: 8355 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.71.8:
нива, собственост на Георги Йорданов Георгиев
и Огнян Рачев Ганев, площ преди промяната:
8703 кв. м, площ след промяната: 8266 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.71.9:
нива, собственост на Сава Андонов Пунев, площ
преди промяната: 10 907 кв. м, площ след промяната: 10 621 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.73.2:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 15 694 кв. м,
площ след промяната: 15 640 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 55292.73.328:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 106 234 кв. м, площ след промяната:
106 177 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.73.331:
дере, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 3496 кв. м, площ след промяната: 3189 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.73.332:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 3703 кв. м, площ след промяната:
3687 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.78.205:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 2173 кв. м, площ след промяната:
2090 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.90.303:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 8884 кв. м, площ след промяната:
8990 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.94.5:
нива, собственост на Исмет Ибрям Емин, площ
преди промяната: 10 536 кв. м, площ след промяната: 10 431 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.94.7:
нива, собственост на Пакизе Адил Исмаил и
Фатме Адил А хмед, площ преди промяната:
10 012 кв. м, площ след промяната: 9879 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.94.8:
нива, собственост на Юсуф Хаккъев Халилов,
площ преди промяната: 11 720 кв. м, площ след
промяната: 11 662 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.94.26:
нива, собственост на Бахри Тефик Адил, площ
преди промяната: 9792 кв. м, площ след промяната: 9771 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.94.32:
нива, собственост на Иванка Иванова Стефанова,
площ преди промяната: 8250 кв. м, площ след
промяната: 8088 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.94.33:
нива, собственост на Бахри Тефик Адил, площ
преди промяната: 5205 кв. м, площ след промяната: 5103 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.95.378:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 4976 кв. м, площ след промяната:
4920 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.96.368:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 6396 кв. м, площ след промяната:
6361 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.98.379:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 7660 кв. м, площ след промяната:
7528 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.101.376:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 1182 кв. м, площ след промяната:
1381 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 55292.124.50:
лозе, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 972 кв. м, площ след промяната: 952 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.124.326:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
53 552 кв. м, площ след промяната: 45 866 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.124.371:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1876 кв. м, площ след промяната: 1780 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.125.166:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 4031 кв. м, площ след промяната:
3920 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.29.2:
нива, собственост на Основно училище „Христо
Ботев“, площ преди промяната: 42 897 кв. м, площ
след промяната: 42 699 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.31.57:
нива, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 4205 кв. м, площ след промяната: 4202 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.37.173:
дере, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 5281 кв. м, площ след промяната: 5243 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.112:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3536 кв. м, площ след промяната: 3735 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.115:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 6809 кв. м, площ след промяната:
6798 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.131:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 12 038 кв. м, площ след промяната:
11 689 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.146:
депо за битови отпадъци (сметище), собственост
на Община Нови пазар, площ преди промяната:
2000 кв. м, площ след промяната: 1887 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.147:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2496 кв. м, площ след промяната: 2556 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.85:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 76 114 кв. м, площ след промяната:
75 691 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.94:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 6736 кв. м, площ след промяната:
6494 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.96:
дере, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 5164 кв. м, площ след промяната: 4885 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.98:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 39 762 кв. м, площ след промяната:
39 744 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 55292.11.1:
площ: 10 015 кв. м, нива, собственост на „Златен
клас 66“ – ЕООД;
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поземлен имот с идентификатор 55292.141.253:
площ: 36 846 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 55292.141.256:
площ: 24 563 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 55292.80.206:
площ: 26 715 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 55292.94.365:
площ: 4806 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.97:
площ: 4154 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7067

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 117
от 24 август 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Видин,
одобрява проект за изменение на „Общ устройствен план на гр. Видин“ – за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 10971.86.36
по кадастралната карта на гр. Видин, местност
Алимана 2, с който предназначението на имота
се променя от „Обработваеми земеделски земи“
и „Перспективни зони за обслужващи дейности“
в „Общественообслужващи функции“.
Председател:
Г. Велков
7139

ОБЩИНА КАОЛИНОВО
ЗАПОВЕД № РД-15-251
от 25 септември 2020 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 1,
чл. 321, ал. 1 от ЗПУО, чл. 12, ал. 1 от ЗОС и в
изпълнение на Решение № 89, прието с протокол
№ 12 от 28.08.2020 г. на Общинския съвет – Каолиново, нареждам:
1. Да се преобразува Детска градина № 3
„Щастливо детство“, кв. Кус, с административен
адрес: гр. Каолиново, кв. Кус, община Каолиново,
област Шумен, ул. Дружба № 2, чрез вливане
във филиал на Детска градина № 1 „Снежанка“,
гр. Каолиново, с административен адрес: гр. Каолиново, община Каолиново, област Шумен,
ул. Миньор № 4, считано от 1.10.2020 г.
2. Наименованието, седалището и официалният
адрес на детската градина са: Детска градина № 1
„Снежанка“, гр. Каолиново, с административен
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адрес: гр. Каолиново, община Каолиново, област
Шумен, ул. Миньор № 4.
3. Отглеждането, възпитаването, социализацията и обучението на децата да продължат в
сградата на детската градина, която посещават
преди вливането, като организацията на пред
у чилищното образование в преобразуваните
детски градини да се извършва съгласно раздел
ІІІ, глава V от ЗПУО. Обучението и възпитанието
на децата от кв. Кус да се извършва с целодневна
организация и да се осъществява в сградата на
Детска градина № 3 „Щастливо детство“, кв. Кус.
4. Сградни ят фонд, налични ят инвентар,
дидактическите материали и задължителната
документация да се предоставят за управление
и стопанисване на директора на Детска градина
№ 1 „Снежанка“, гр. Каолиново.
5. Трудовоправните отношения на педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваната детска градина да се уредят по чл. 123
от Кодекса на труда.
6. Финансиращ орган е Община Каолиново
като първостепенен разпоредител с бюджет, от
чийто бюджет се финансират дейностите в детската градина.
7. След влизане в сила на настоящата заповед
да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваната
чрез вливане Детска градина № 3 „Щастливо
детство“, кв. Кус, и да се изготвят необходимите
приемно-предавателни протоколи.
Настоящата заповед да се доведе до знанието
на горепосочените лица за сведение и изпълнение.
Кмет:
Н. Ахмедов
7099

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
РЕШЕНИЕ № 182
от 29 септември 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6 и
чл. 136, ал. 1 от ЗУT и решение по т. 1 (протокол
№ 5 от 17.06.2020 г.) на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при
Община Севлиево Общинският съвет – Севлиево,
одобрява проект за изменение на ОУПО – Сев
лиево, за промяна предназначението на имот с
идентификатор 65927.78.4 – частна собственост,
м. Турски гробища, по КККР на гр. Севлиево от
земеделска земя – нива, в урегулиран поземлен
имот за жилищно строителство при условията
на устройствена зона – Жилищна (Ж), заедно
с необходимите за това пътна връзка и трасета
на довеждащи проводи на техническата инфраструктура до новия урегулиран поземлен имот с
обхват от одобрено задание със Заповед № 0716
от 18.02.2019 г. на кмета на община Севлиево и
включване на същия имот в строителните граници на гр. Севлиево.
Неразделна част от решението е приложеният
проект за изменение на ОУПО.
Председател:
Здр. Лалева
7150
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59. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета
с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 0,00 на сто, считано от 1 октомври 2020 г.
7248
62. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-76 от 28.09.2020 г. за обект: „Подмяна на
преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС
„Беглеж“ – КВ „Дерманци“ – КВ „Батулци“ – КВ
„Калугерово“, подобект: Преносен газопровод от
ОС „Беглеж“ до КВ „Дерманци“, на територията
на област Плевен, община Плевен – землище на
с. Беглеж, област Ловеч, община Угърчин – землище на с. Катунец, община Луковит – землища на
с. Ъглен, с. Бежаново, с. Дерманци. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
7119
20. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедура за избор на административен
ръководител – окръжен прокурор на Окръжната
прокуратура – Враца – свободна длъжност.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободната длъжност в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено
в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
7247
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95. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот № С200002-0950000004/16.03.2020 г. възлага на Блага Пинелова
с адрес: Созопол, ул. Аполония № 14, следната
недвижима вещ: 700/1808 кв. м ид.ч. от поземлен
имот с идентификатор 67800.5.96 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Созопол,
одобрени със Заповед № РД-18-60 от 4.10.2007 г. на
изп. директор на АГКК, целият с площ 1808 кв. м;
трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване;
Шифър
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номер на предходен план: 5096, парцел ХІІІ, намиращ се в гр. Созопол, община Созопол, област
Бургас – м. Буджака, с граници (на целия имот)
поземлени имоти с идентификатори: 67800.5.736,
67800.5.737, 67800.5.738, 67800.5.600, 67800.5.598,
67800.5.597, 67800.5.95, 67800.5.26.
7142
47. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси
за приемане на редовни и задочни докторанти по
държавна поръчка за учебната 2020/2021 г. съг
ласно РМС № 332 от 14 май 2020 г. по следните
научни специалности (докторски програми):

Области на висше образование, професионални направления
и докторски програми

1
2
Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли към катедри:
„Технология на архитектурата“ – 2 бр.
„Промишлени и аграрни сгради“ – 2 бр.
„Обществени сгради“ – 2 бр.
„Жилищни сгради“ – 3 бр.
Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн
Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство
Строителни конструкции (стоманобетонни и зидани конструкции; стоманобетонни
мостове; обследване и изпитване на строителни конструкции и съоръжения; метални конструкции; дървени конструкции; комбинирани конструкции; стоманени и
комбинирани мостове) към катедри: „МДПК“ по Стоманени конструкции – 1 бр.
редовна форма, и по Дървени конструкции – 1 бр. редовна форма; „Масивни конструкции“ – 1 бр. задочна форма
Строителни материали и изделия и технология на производството им
Строителна механика, съпротивление на материалите и теоретична механика към
катедра:
„Строителна механика“ по Строителна механика
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в
строителство)
Технология и механизация на строителното производство
Организация и управление на производството (строителство)
Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения
Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения
Транспортни съоръжения
Земна основа, фундиране и подземно строителство
Земна и скална механика
Водоснабдяване и канализация
Хидротехническо строителство
Хидромелиоративно строителство
Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство
Обща, висша и приложна геодезия, кадастрални и геоинформационни системи към
катедри:
„Геодезия и геоинформатика“ – 1 бр.
„Приложна геодезия“ – 1 бр.
Картография и ГИС
Фотограметрия и дистанционни методи
Земеустройство и опазване на земеделските земи (вкл. управление на имоти)
Общо:

Форми на обучение
редовна задочна
3
4

9

2
3

2

1

2

1

2

1

1

1

1
3
1

1
1

3

3

3
1
1
2
2
2
1

3
1
1

2
1
1
1
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В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи: 1. заявление до ректора на УАСГ; 2.
автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с
приложението и нотариално заверено копие от
нея; 4. дипломи за висше образование, издадени
от чуждестранни висши училища, задължително
преминават в УАСГ през процедура съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване
на придобито висше образование и завършени
периоди на обучение в чуждестранни висши училища; 5. други документи, удостоверяващи техните
интереси и постижения в съответната научна
област; 6. квитанция за платена такса 105 лв.
(таксата се заплаща в касата на счетоводството
на УАСГ – ректорат, заден двор). Подаването на
документи става в съответните факултети, както
следва: Архитектурен факултет – корпус А, нова
сграда, ет. 2, каб. 209, тел.: 963 52 45, вътр. 789,
заместник-декан по научно-изследователската
работа; Хидротехнически факултет – корпус А,
нова сграда, ет. 2, каб. 203, тел.: 963 52 45, вътр.
772 или 696, заместник-декан по научно-изследователската работа; Строителен факултет – корпус
Б, нова сграда, ет. 3, каб. 314, тел.: 963 52 45,
вътр. 372, заместник-декан по научно-изследователската работа; Факултет по транспортно
строителство – корпус Б, нова сграда, ет. 3, каб.
Б 11, тел.: 963 52 45, вътр. 421, заместник-декан по
научно-изследователската работа; Геодезически
факултет – ректорат, ет. 2, каб. 207, тел.: 963 52
45, вътр. 275, заместник-декан по научно-изследователската работа.
7206
854. – Медицинският университет – София,
Фармацевтичен факултет, с решение на Академичния съвет (протокол № 1/11.08.2020 г.)
обявява конкурс за главен асистент – един, в
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.3 Фармация, научна специалност „Фармакология (вкл.
фармакокинетика и химиотерапия)“, за нуждите
на катедра „Фармакология, фармакотерапия и
токсикология“ на Фармацевтичния факултет при
МУ – София. В двумесечен срок от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“ кандидатите
могат да подават заявление и документи във
Фармацевтичния факултет, ул. Дунав № 2, 1000
София, стая № 125. За справки – тел. 02 987 98
74, http://mu-sofia.bg/.
7100
930. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява конкурси за
заемане на академични длъжности: професор в
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, специалност „Детска дентална
медицина“ – един за нуждите на Катедра „Детска
дентална медицина“, Факултет „Дентална медицина“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4.
Обществено здраве, специалност „Управление
на общественото здраве“ (българоезично обучение) – 1 щатна длъжност за нуждите на Катедра
„Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и
професионални заболявания“, Учебен сектор по
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кинезитерапия към Факултет „Обществено здравеопазване“ и 0,5 щатна длъжност към Клиника
по ортопедия и травматология на Университетска
многопрофилна болница за активно лечение
„Света Марина“ – ЕАД, Варн а; изисквания към
кандидатите: придобита научна степен „доктор на
науките“ по специалност „Кинезитерапия“; да не
се прилага изискването на чл. 137, ал. 1, т. 6 от
Правилника за развитие на академичния състав
на Медицинския университет – Варна, и сумата
от точките за показателите от т. 13 до т. 22 за
област 7. Здравеопазване и спорт да е сто, без да
се прилага изискването повече от 80 т. да е от
показател 14; доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, специалност „Хирургия“ – един (0,25 щатна длъжност) за нуждите
на Катедра „Обща и оперативна хирургия“ към
Факултет „Медицина“; област на висше образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност „Биомедицинска
техника и технологии“ (българоезично обучение) – един за Катедра „Медицинска апаратура,
електронни и информационни технологии в
здравеопазването“ към Факултет „Обществено
здравеопазване“; изисквания към кандидатите:
п ри доби та образоват ел но -к ва л ифи к а ц ион на
степен „магистър“ по специалност „Електронна техника и микроелектроника“, придобита
образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 5.2. „Електротехника,
електроника и автоматика“ или 5.3. Комуникационна и компютърна техника; област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина,
специалност „Детска дентална медицина“ – един
за нуждите на Катедра „Детска дентална медицина“, Факултет „Дентална медицина“; главен
асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.2. Дентална медицина, специалност „Орална
хирургия“ – един за нуждите на Катедра „Орална
хирургия“ към Факултет „Дентална медицина“;
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.2. Дентална
медицина, специалност „Оперативно зъболечение
и ендодонтия“ – двама за нуждите на Катедра
„Консервативно зъболечение и орална патология“
към Факултет „Дентална медицина“; област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професиона лно направление 7.1. Медицина,
специалност, „Гастроентерология“ – двама, по
0,5 щатна длъжност за нуждите на Втора катедра по вътрешни болести, Учебен сектор по
гастроентерология, хепатология и хранене към
Факултет „Медицина“, и по 0,5 щатна длъжност
към К линиката по хепатогастроентерология
към Университетска многопрофилна болница за
активно лечение „Света Марина“ – ЕАД, Варна;
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Хирургия“ – един (0,5 щатна
длъжност) за нуждите на Катедра „Обща и оперативна хирургия“ към Факултет „Медицина“ и 0,5
щатна длъжност за Първа клиника по хирургия
към Университетска многопрофилна болница за
активно лечение „Света Марина“ – ЕАД, Варна;
област на висше образование 7. Здравеопазване
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и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на
здравните грижи“ – един за нуждите на Катедра
„Здравни грижи“ към на Филиал – Шумен; допълнителни условия за кандидатите: да притежават
професионална квалификация по специалност
„Медицинска сестра“; да имат преподавателски стаж не по-малко от 3 години; област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.4. Обществено
здраве, специалност „Кинезитерапия“ (българоезично обучение) – един за нуждите на Катедра
„Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и
професионални заболявания“, Учебен сектор
по кинезитерапия към Факултет „Обществено
здравеопазване“; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електронизация (Медицинска
електроника)“ (българоезично обучение) – един
за нуждите на Катедра „Медицинска апаратура,
електронни и информационни технологии в
здравеопазването“ към Факултет „Обществено
здравеопазване“; изисквания към кандидатите:
придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Електроника“;
придобита образователна и научна степен „доктор“ в докторска програма „Електронизация“ в
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика; област на висше
образование. 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.1.
Физически науки, специалност „Медицинска
физика“ – един за нуждите на Катедра „Физика
и биофизика“ към Факултет „Фармация“; допълнителни условия по конкурса: кандидатите
да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ и образователно-научна
степен „доктор“ по специалност „Медицинска
физика“, да вла дея т английск и език – ниво
„В2“, и да специализират „Медицинска и санитарна физика“; област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, специалност „Фармацевтична химия“ – един за нуждите на Катедра
„Фармацевтични технологии“, Учебен сектор
„Радиофармация“ към Факултет „Фармация“;
допълнителни условия по конкурса: придобита специалност „Технология на лекарствата с
биофармация“; област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност
„Управление на общественото здраве (управление
на процесите в токсикологията)“ – един за нуждите на Катедра „Фармакология, токсикология
и фармакотерапия“ към Факултет „Фармация“;
допълнителни условия по конкурса – кандидатите да имат образователно-квалификационна
степен „магистър – лекар“, придобита образователна и научна степен „доктор“ по специалност
„Токсикология“ в област на висше образование
7. Зд ра веопа зва не и спор т, п рофесиона л но
направление 7.3. Фармация; област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве,
специалност „Управление на общественото здраве
(организация на здравеопазването и фармацията)“ – един за нуждите на Катедра „Организация
и икономика на фармацията“ към Факултет
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„Фармация“; изисквания за кандидатите – да
имат придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по фармация; област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Ортопедия и травматология“ – един
(0,5 щатна длъжност) за нуждите на Катедра
„Ортопедия и травматология“ към Факултет
„Медицина“ и 0,5 щатна длъжност за Клиника
по ортопедия и травматология към Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Света Марина“ – ЕАД, Варна; област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност
„Ортопедия и травматология“ – един (0,5 щатна
длъжност) за нуждите на Катедра „Ортопедия
и травматология“ към Факултет „Медицина“ и
0,5 щатна длъжност за Клиника по ортопедия
и травматология към Многопрофилна болница
за активно лечение „Света Анна – Варна“ – АД.
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от
датата на обнародване на обявата в „Държавен
вестник“. За справки и документи – Медицински
университет – Варна, ул. Марин Дринов № 55,
отдел „Кариерно развитие“, ет. 3, стая 320, тел.:
052/677-055 и 052/677-156.
7126
337. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академични
длъжности за нуждите на: Педагогически факултет
за академична длъжност доцент в област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по „Теория
на възпитанието и дидактика (чуждоезикова
комуникация на английски език)“ – един; Медицински колеж за академична длъжност доцент в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина
по „Ортопедия и травматология“ – един; Филиал – Хасково, за академична длъжност доцент в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина
по „Офталмология“ – един на 0,25 щат, всички
конкурси със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи: ПФ – ул. Армейска № 9, тел. 042/613758; МК – ул. Армейска № 9,
тел. 042/600755; Филиал – Хасково – гр. Хасково,
ул. Съединение № 48, тел. 038/664375.
7144
37. – Висше т о воен новъ зд у ш но у ч и л и ще
„Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия,
обявява конкурс за академична длъжност доцент
за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално
направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените
сили“, със срок за подаване на документите 2
месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. За дата на подаване на документите
от кандидатите се счита датата на завеждането
им в регистратурата на ВВВУ или датата на
изпращането им от пощенския клон. Изискванията към кандидатите за участие в конкурса
са определени с МЗ № ОХ-926 от 19.11.2018 г. и
Заповед № РД-03-611 от 9.09.2020 г. на началника
на ВВВУ, публикувани на сайта на училището.
За контакти: GSM: 0885-368-666.
7101
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335. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност доцент в област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание, научна
специалност „Технология на композитните материали“, за нуждите на научно структурно звено
„Механика на флуидите“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в Института по механика, София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 2 979 64 23, факс
2 870 74 98.
7105
181. – Институтът по молекулярна биология
„Акад. Румен Цанев“ при БАН, София, обявява
конкурс за един главен асистент по професионално
направление 4.3. Биологически науки, специалност
„Молекулярна генетика“ (молекулярна екология
на микроорганизмите), за нуждите на секция
„Регулация на генната активност“ със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
канцеларията на института, София 1113, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 21, ет. 4, тел. 872-80-50.
7244
21. – Медицинският институт при МВР, София,
обявява конкурс за прием на докторанти – задочна
форма на обучение, за учебната 2020/2021 г. по
следните акредитирани докторски програми: „Гастроентерология“ – един; „Медицинска радиология
и рентгенология“ – един; „Неврология“ – един;
„Нефрология“ – един; „Обща хирургия“ – един;
„Урология“ – един. Документи се приемат 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“ в Медицинския институт – МВР, бул.
Скобелев № 79. За контакти: тел. 9821 542.
7217
11. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са
издадени заповеди за отчуждаване на поземлени
имоти (ПИ), попадащи в улична регулация и в
обхвата на обект: Изграждане на техническа и
транспортна инфраструктура по ул. Борис Руменов
в участък, обслужващ кв. 98, 120, 126, участъка на
изток от р. Драгалевска до безименна улица, от
о.т. 666 – о.т. 18а – о.т. 608 – о.т. 609а – о.т. 607 –
о.т. 505 – о.т. 501 – о.т. 399 – о.т. 504 – о.т. 398,
м. Витоша – ВЕЦ Симеоново, и осигуряване на
транспортна връзка между ул. Асен Йорданов и
ул. Ангел Каралийчев, р-н „Лозенец“, съгласно
влязъл в сила подробен устройствен план на
м. Витоша – ВЕЦ Симеоново, одобрен с Решение № 44 по протокол № 24 от 30.03.2001 г. на
СОС и Заповед № РД-09-1944 от 16.10.2002 г. за
поправка на ЯФГ на кмета на Столична община,
както следва:
1. Заповед № СОА20-РД40-37 от 1.07.2020 г. на
кмета на Столичната община, с която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор 68134.905.21
(незастроен), с площ 19 кв. м съгласно скицапроект за изменение на КККР, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1574
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739 от
21.11.2017 г. на ИД па АГКК. Правоимащите лица
Стефан Георгиев Илиев и Нора Георгиева Илиева
не са намерени на постоянните и настоящите им
адреси на територията на Република България.
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2. Заповед № СОА20-РД40-39 от 1.07.2020 г. на
кмета на Столичната община, с която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор 68134.905.30
(незастроен), с площ 278 кв. м съгласно скицапроект за изменение на КККР, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.2845
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739 от
21.11.2017 г. на ИД на АГКК. Правоимащото лице
Лилия Георгиева Кърджилова не е намерена на
постоянния и настоящия є адрес на територията
па Република България.
3. Заповед № СОА20-РД40-40 от 1.07.2020 г. на
кмета на Столичната община, с която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор 68134.905.26
(незастроен), с площ 160 кв. м съгласно скицапроект за изменение на КККР, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1571
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739 от
21.11.2017 г. на ИД на АГКК. Правоимащото лице
Денница Фотинова Пенева не е намерена на постоянния и настоящия є адрес на територията
на Република България.
4. Заповед № СОА20-РД40-41 от 1.07.2020 г. на
кмета на Столичната община, с която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор 68134.905.19
(незастроен), с площ 14 кв. м съгласно скицапроект за изменение на КККР, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.755
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739 от
21.11.2017 г. на ИД на АГКК. Правоимащото
лице Антония Христова Боева не е намерена на
постоянния и настоящия є адрес на територията
на Република България.
Обявлението да се обнародва в „Държавен
вестник“, да се публикува на интернет страницата на Столичната община и копие от него да
се изпрати до кмета на район „Лозенец“ за поставяне на определено за целта място в сградата
на съответния район.
7202
16. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са
издадени заповеди за отчуждаване на поземлени
имоти (ПИ), попадащи в улична регулация и в
обхвата на обект: Осигуряване на транспортен
достъп до нова гара Обеля – улица, свързваща се с
бул. Панчо Владигеров, от о.т. 39 – о.т. 63 – о.т. 66
до о.т. 67 и от о.т. 66 – о.т. 70 до о.т. 71, при кв. 1,
2, 17, 18, 19 и 20, м. Северен парк – гробищен
парк „Бакърена фабрика“, район „Връбница“,
София, както следва:
1. Заповед за отчуждаване № СОА20-РД40-65
от 28.08.2020 г. на кмета на Столичната община
на ПИ е проектен идентификатор 68134.2819.3053
(незастроен), с площ 916 кв. м съгласно скицапроект за изменение на КККР, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.2819.1795
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39 от
20.07.2011 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за
12 кв. м от собствеността на поземления имот.
2. Заповед за отчуждаване № СОА20-РД40-72
от 28.08.2020 г. на кмета на Столичната община
на ПИ с проектен идентификатор 68134.2819.3076
(незастроен), с площ 72 кв. м съгласно скицапроект за изменение на КККР, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.2819.2181
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39 от
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20.07.2011 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за
26/54 идеални части от собствеността на поземления имот.
3. Заповед за отчуждаване № СОА20-РД40-73
от 28.08.2020 г. на кмета на Столичната община
на ПИ с проектен идентификатор 68134.2819.3069
(незастроен), с площ 441 кв. м съгласно скицапроект за изменение на КККР, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.2819.2879
но КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39 от
20.07.2011 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за
собствеността на поземления имот.
Обявлението да се обнародва в „Държавен
вестник“, да се публикува на интернет страницата на Столичната община и копие от него да
се изпрати до кмета на район „Връбница“ за поставяне на определено за целта място в сградата
на съответния район.
7203
26. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – изменение на
плана за регулация м. Гр. Нови Искър, кв. Курило,
за кв. 104 и част от кв. 105 за създаване на нов
кв. 104, нов кв. 105, нов УПИ X; нов кв. 106а, нови
УПИ I и II и нов кв. 107, нов УПИ I; отпадане на
улица по о.т. 581 – о.т. 549; отпадане на улица по
о.т. 580 – о.т. 578 – о.т. 577 – о.т. 576 – о.т. 579;
нова улица по о.т. 600 – о.т. 620 – о.т. 625; нова улица по о.т. 600 – о.т. 601 – о.т. 602 – о.т. 606; нова
улица по о.т. 601 – о.т. 617 – о.т. 620; нова улица по
о.т. 602 – о.т. 609 – о.т. 613а; нова ул и ца по
о.т. 609 – о.т. 613 – о.т. 614 – о.т. 617, и план за
застрояване на нов УПИ II от нов кв. 106а.
Проектът и придружаващите го план-схеми по
чл. 108, ал. 2 от ЗУТ са изложени в район „Нови
Искър“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица мога да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта чрез район
„Нови Искър“ – СО.
7132
18. – Община гр. Белене, област Плевен, отдел
„УТ и ОС“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП), план за застрояване
(ПЗ) на ПИ 03366.2.50, м. Остров Белене, по
КККР на гр. Белене, за изграждане на „Паркмемориал на Лагера Белене“. Документацията
по изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая № 12 в сградата на общинската
администрация – Белене. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ писмени възражения, предложения
и искания по проекта могат да бъдат направени
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7228
2. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149,
ал. 1 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5 от
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ 100 от 29.09.2020 г. за обект: „Модернизация
на зона „Автобаза“ Летище Варна – изграждане
на автомивка за самолетообслужваща техника“,
разположен в имот с идентификатор 00182.307.29
по кадастралната карта на летище Варна, пред-
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ставляващ УПИ І-12,28, за ГМС, обслужващи
дейности, автобаза, техническа инфраструктура,
паркинг и озеленяване, кв. 1 по плана на летище
Варна. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване от
заинтересованите лица пред Административния
съд – Варна, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез областния управител
на област с административен център Варна.
7227
55. – Община Драгоман на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – изменение на план за регулация (ИПР) и
изменение на план за улична регулация (ИПУР) за
квартали: 30, 30а, 31 и 35 по регулационния план
на гр. Драгоман и за кв. 76 и 106 по регулационния план на гр. Драгоман – разширение, община
Драгоман, област Софийска, въз основа на влязъл
в сила ПУП – ПП за обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – СОП“
от км 1+ 1000 до км 48 + 270, участък от км 1 +
000 до км 32 + 447.20, касаещ територията на гр.
Драгоман, община Драгоман, област Софийска.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
се запознаят с предложения проект в сградата
на Община Драгоман, стая № 12, и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
7129
56. – Община Драгоман на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – изменение на план за улична регулация
(ИПУР) за нова улица между о.т. 66а и о.т. 45
и изменение на улична регулация за улица о.т.
45 – о.т. 48 и улица о.т. 45 – о.т. 49 и изменение
на план за регулация (ИПР) за част от кв. 7,
8 и 9 по плана за регулация на с. Цацаровци,
община Драгоман, област Софийска. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да се
запознаят с предложения проект в сградата на
Община Драгоман, стая № 12, и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
7130
9. – Община Карлово на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че на основание Решение № 242 от 27.08.2020 г.
на Общинския съвет – гр. Карлово, е одобрен
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура – оптична кабелна линия, преминаваща през землищата на с. Московец, с. Иганово,
с. Певците, с. Столетово, с. Слатина, с. Розино и
гр. Клисура. Подробният устройствен план – парцеларен план предвижда трасето на оптичната
кабелна линия да премине през имоти, общинска собственост, в землището на с. Московец,
с. Иганово, с. Певците, с. Столетово, с. Слатина,
с. Розино и гр. Клисура, посочени в таблица 1. В
таблица 1 са представени и засегнатите площи
от предвижданията на ПУП – ПП по отношение
на сервитута.
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Таблица 1

Землище с. Московец

ЕКАТТЕ 49117
№ по Имот Местност
ред
№
1.
5.10 Московец –
Певците
2.
5.12 Московец –
Певците
3.
6.44 Каратопрак

Начин на трайно
ползване на имота
Водни течения

Засегната площ (ограничение за
ползване в дка)
0.003

Полски път

0.002

Полски път

0.112

4.

7.3

Каратопрак

Полски път

0.011

5.

7.4

Каратопрак

Полски път

0.260

6.

13.2

Бозалъка

Полски път

0.369

7.

13.3

Бозалъка

Изоставена орна земя

0.002

8.

72.5

Ениер

Полски път

0.044

9.

80.5

Татар дере

Дере

0.010

Общо:

Вид
собственост
Общинска
публична
Общинска
публична
Общинска
публична
Общинска
публична
Общинска
публична
Общинска
публична
Общинска
частна
Общинска
публична
Общинска
публична

0.813
Землище на с. Иганово

ЕКАТТЕ 32226
№ по
ред

Имот
№

Местност

Начин на трайно ползване
на имота

Засегната площ (ограничение за ползване в дка)

Вид
собственост

1.

35.327

------------

Полски път

0.135

Общинска
публична

2.

46.326

Гьолджока

Полски път

0.099

Общинска
частна

3.

46.600

Гьолджока

Полски път

0.447

Общинска
публична

4.

48.181

------------

Полски път

0.213

Общинска
публична

5.

48.328

------------

Полски път

0.302

Общинска
публична

6.

51.331

------------

Полски път

0.476

Общинска
публична

7.

51.337

------------

Полски път

0.598

Общинска
публична

Общо:

2.270
Землище на с. Певците

ЕКАТТЕ 55676
№
по
ред

Имот
№

Местност

Начин на трайно ползване
на имота

Засегната площ (ограничение за ползване
в дка)

Вид
собственост

1.

40.59

Дувантарла

Полски път

0.002

Общинска
публична

2.

41.149

Дувантарла

Местен път

0.561

Общинска
публична

3.

50.154

Кюлдере

Селскостопански, горски,
ведомствен път

0.005

Държавна
частна
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№
по
ред

Имот
№

Местност

Начин на трайно ползване
на имота

Засегната площ (ограничение за ползване
в дка)

Вид
собственост

4.

50.159

Игнатовска
пътека

Местен път

0.029

Общинска
публична

5.

61.160

Лозята

Път от републиканска пътна мрежа

0.738

Държавна
публична

6.

122.118

Над селото

Водни течения

0.093

Общинска
публична

7.

122.123

Дувантарла

Дере

0.006

Общинска
публична

Общо:

1.434
Землище на с. Столетово

ЕКАТТЕ 69420
№
по
ред

Имот
№

Местност

Начин на трайно ползване
на имота

Засегната площ
(ограничение за
ползване в дка)

Вид
собственост

1.

70.203

------------

Полски път

0.612

Общинска
публична

2.

112.251

------------

Местен път

0.378

Общинска
публична

Общо:
Землище на с. Слатина

ЕКАТТЕ 67235
№
по
ред

Имот
№

1.

0.990

Местност

Начин
на трайно ползване
на имота

Засегната площ
(ограничение за
ползване в дка)

Вид
собственост

10.755

Полски път

0.889

Общинска
публична

2.

12.755

Полски път

0.153

Общинска
публична

3.

12.981

Водно течение, река

0.004

Държавна
частна

4.

96.802

Полски път

0.171

Общинска
публична

5.

97.801

Местен път

1.051

Общинска
публична

Общо:

2.268
Землище на с. Розино

ЕКАТТЕ 62949
№
по
ред

Имот
№

Местност

Начин
на трайно ползване
на имота

Засегната площ
(ограничение за
ползване в дка)

Вид
собственост

1.

187.538

с. Розино

Местен път

0.584

Общинска
публична

2.

197.207

с. Розино

За друг вид водно течение

0.002

Държавна
частна

3.

197.237

с. Розино

Дере

0.022

Общинска
публична

4.

197.604

с. Розино

Полски път

0.074

Общинска
публична

5.

197.609

с. Розино

Полски път

0.282

Общинска
публична

6.

216.212

с. Розино

Дере

0.020

Общинска
публична
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№
по
ред

Имот
№

Местност

Начин
на трайно ползване
на имота

Засегната площ
(ограничение за
ползване в дка)

Вид
собственост

7.

216.640

с. Розино

Полски път

0.002

Общинска
публична

8.

222.626

с. Розино

Полски път

0.225

Общинска
публична

9.

224.649

с. Розино

Местен път

0.009

Общинска
публична

10.

225.652

с. Розино

Полски път

0.642

Общинска
публична

11.

225.691

с. Розино

Полски път

0.111

Общинска
публична

12.

230.661

с. Розино

Полски път

0.014

Общинска
публична

13.

255.616

с. Розино

Полски път

0.395

Общинска
публична

14.

255.617

с. Розино

Полски път

0.051

Общинска
публична

15.

255.626

с. Розино

Полски път

0.001

Общинска
публична

16.

259.634

с. Розино

Полски път

0.468

Общинска
публична

17.

401.210

с. Розино

За друг вид водно течение,
водна площ, съоръжение

0.003

Държавна
частна

18.

401.654

с. Розино

Полски път

0.003

Общинска
публична

19.

536.618

с. Розино

Полски път

0.221

Общинска
публична

Общо:

3.129
Землище на гр. Клисура

ЕКАТТЕ 37277
№
по
ред

Имот
№

Местност

Начин
на трайно ползване
на имота

Засегната площ
(ограничение за
ползване в дка)

Вид
собственост

1.

413.437

Черешов дол

Полски път

0.148

Общинска
публична

2.

416.437

Черешов дол

Полски път

0.662

Общинска
публична

3.

485.501

Къпинови
ливади

Сипей

0.006

Общинска
частна

4.

498.437

Черешов дол

Полски път

0.847

Общинска
публична

5.

502.522

Къпинови
ливади

Дере, овраг, яма

0.014

Общинска
публична

6.

503.504

Къпинови
ливади

Сипей

0.040

Общинска
частна

7.

537.437

Черешов дол

Полски път

0.575

Общинска
публична

8.

601.437

Черешов дол

Полски път

0.140

Общинска
публична

9.

601.535

р. Стряма

Сипей

0.378

Общинска
частна

Общо:

2.510
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Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.
7145
63. – Община Костенец на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на нов водопровод за минерална вода от
водохващане – КЕИ находище „Пчелински бани“,
за водоснабдяване на ПИ № 173017, м. Горните
ливади, землище с. Пчелин, община Костенец, област Софийска, с възложител ,,Булфрукт“ – ООД.
Нa основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
7229
64. – Община Костенец на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план и
план-схема за трасе на обект „Оптична кабелна
мрежа за пренос на електронни съобщения на
територията на с. Костенец, община Костенец,
област Софийска“ с възложител „Телекабел“ – АД,
Пазарджик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7230
1. – Община Раковски на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
е внесен за процедиране и одобряване проект за
изменение на кадастралния план за ПИ 502.1740
и ПИ 502.9665 – улица, и проект за изменение
на ПУП – ПР за УПИ I-1740 – за озеленяване;
УПИ VII-2115 и улица с ос.т. 1001÷1002÷1003,
кв. 1 по ПУП на кв. Секирово, гр. Раковски,
като се заличава ПИ 502.1740 – за озеленяване,
и се образуват нови поземлени имоти: 502.2449;
502.2450; 502.2451; 502.2452; 502.2453; 502.2454;
502.2455; 502.2456; 502.2457; 502.2458; 502.2459;
502.2460; 502.2461 и 502.2462, с имотни граници
съгласно трасировъчния план, придружаващ
проекта за изменение, без да се променят границите със съседните поземлени имоти. Отпада
УПИ I-1740 и се образуват нови: УПИ I-2459;
УПИ II-2456; УПИ III-2455; УПИ IV-2454; УПИ
V-2453; УПИ VI-2452; УПИ VII-2449; УПИ VIII2450 и УПИ IХ-2451 в новообразувания квартал
158; УПИ VII-2115, 2457; УПИ ХIII-2460; УПИ
ХIV-2461; УПИ ХV-2462 и УПИ-ХVI 2458 в кв. 1,
с регулационни граници, съвпадащи с имотните
граници на новообразуваните поземлени имоти.
Коригира се улица с ос.т. 1001÷1002 съгласно
ПУП. Запазва се зона „Мж“ с показатели по
Наредба № 7 от 2003 г. от ПНУОВТУЗ. Проектът
може да се разгледа в сградата на общината, стая
№ 2, ет. 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта
до общинската администрация – гр. Раковски.
7146
2. – Общ ина Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за П У П – парцеларен план за техническата
инфраструктура извън урбанизираната терито-
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рия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 65348.20.53 в м. Корията, землище на
с. Сандрово, през следните имоти: 65348.18.117 и
65348.68.69 – с НТП „пасища, мера“, общинска
публична собственост; 65348.20.119, 65348.68.65,
65348.68.100 – с НТП „за селскостопански, горски път“, общинска публична собственост. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7138
68. – Община гр. Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изготвен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за „Външно кабелно елетрозахранване
НН (ниско напрежение) за захранване на жилищни
сгради 1 и 2 в УПИ I-089030, имот с идентификатор 65334.89.659, м. Ранковец, по КККР на гр.
Сандански, община Сандански, област Благоевград“. Трасето на електрозахранващия кабел от
точката на включване до точката на захранване е
с дължина 265,37 м и преминава през поземлени
имоти с идентификатори 65334.216.20 и 65334.216.30
по КККР на гр. Сандански с НТП – полски път
на община Сандански. Проектът за ПУП – ПП
е изложен в стая № 406, ет. 4 в сградата на
Община Сандански и може да се прегледа от
заинтересуваните всеки работен ден в определеното приемно време на Община Сандански. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Сандански.
7137
43. – Община гр. Средец, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен
проект за подробен устройствен парцеларен план
(ПУП – ПП) за трасе на подземен кабел ниско
напрежение за захранване с електроенергия на
ПИ с идентификатор 67413.16.13, с НТП – нива, м.
Кръстева река, собственост на „Ай Ти Пи – България“ – ЕООД, през поземлени имоти с идентификатори: 67413.13.14 – собственик Яни Тодоров
Стайков, с начин на трайно ползване „нива“, м.
Азмака, 67413.13.85 – ПОС, с начин на трайно ползване „полски път“, м. Азмака, 67413.19.105 – ПОС,
с начин на трайно ползване „полски път“, м.
Милианов баир, 67413.17.112 – ПОС, с начин на
трайно ползване „полски път“, м. Кръстева кориа,
67413.17.104 – ЧОС, с начин на трайно ползване
„дере“, м. Милианов баир, 67413.16.6 – собственик
Димитър Стоянов Марков, с начин на трайно
ползване „нива“, м. Кръстева река, 67413.16.7 – собственик Стамат Николов Стаматов, с начин
на трайно ползване „нива“, м. Кръстева река,
67413.16.109 – ПОС, с начин на трайно ползване
„полски път“, м. Кръстева река, по кадастралната
карта на землището на с. Сливово, община Средец,
одобрена през 2018 г. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
се запознаят с проекта (Община Средец, стая
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№ 110, ет. 1) и да направят писмени предложения и възражения по него, ако има такива, пред
общинската администрация.
7136
148. – Община гр. Чепеларе, област Смолян,
съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ с Решение № 148 от
24.09.2020 г. на Общинския съвет – Чепеларе, е
одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за
поземлен имот с идентификатор 80371.244.53 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Чепеларе, к. к. Пампорово, утвърдени със
Заповед № РД-18-57 от 28.08.2006 г. на ИД на
АГКК, за който е отреден УПИ IV – Линейно
кабелно стопанство, в кв. 4 по плана на к.к.
Пампорово, община Чепеларе, като се обособява
УПИ IV-244.53 – За къща за отдих, с определяне
начина на застрояване по ограничителни линии
на застрояване, показани с червен пунктир, котировки с червено, и с устройствени параметри на
застрояване – устройствена зона – Ок, плътност
на застрояване – до 25 %, Кинт. – 0,68, озеленяване – 50 %, височина на застрояване – 3 етажа
(10 м), отговарящи на параметрите на застрояване
по одобрения със Заповед № РД-02-14-1968 от
3.11.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството проект за изменение
на ОУП на к. к. Пампорово в частта на община
Чепеларе. Решението подлежи на обжалване по
реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Чепеларе, пред Административния съд – Смолян.
7204
9. – Община с. Руен, област Бургас, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 528 от протокол № 48 от 24.06.2020 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА Общинският
съвет – с. Руен, одобрява подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
„Кабелна линия 20 kV от СРС № 98 „Хисаря“ в
ПИ 87093.0.224 по КВС на с. Ябълчево, община
Руен, до „ВС Ябълчево“ в ПИ 87093.0202 и от
„ВС Ябълчево“ в ПИ 87093.0202 до „ВС Руен“,
в ПИ 63224.0.112 по КВС на с. Руен, община
Руен“, съгласно текстовата и графичната част
на проекта. Решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок на основание чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – Бургас, чрез
Община Руен.
7128
52. – Община с. Хитрино, област Шумен, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 65 от 3.09.2020 г. на Общинския съвет – с. Хитрино, е одобрен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
(ПР) за промяна на част от трасето на ул. Тича,
с. Черна, засягаща границите на УПИ XVI-177 в
кв. 34, УПИ VI – общ., в кв. 40, УПИ XXI – общ.,
в кв. 5, УПИ V-34, УПИ VIII-35, УПИ VII-35 в
кв. 36 и уличната регулация около тях, в съот
ветствие със съществуващите на място пътни
платна и бордюри. Изменя се габаритът на уличната отсечка от о.т. 75 до о.т. 78, като се образува
нова о.т. 75а, о.т. 70а отпада и се образ ува нова
отсечка между о.т. 70 и новата о.т. 70в, образуват
се и други нови точки: о.т. 78а, о.т. 78б, о.т. 78в
и о.т. 77а. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Хитрино до Административния
съд – Шумен.
7140
52а. – Община с. Хитрино, област Шумен,
отдел „Устройство на територията“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план (Пп) за
новопроектиран захранващ водопровод от НВ
Звегор до НВ на с. Единаковци, който ще преминава през поземлени имоти с идентификатори:
27067.7.381, 27067.7.380, 27067.8.377, 27067.22.379,
27067.8.3, 27067.8.375, 27067.21.372, 27067.21.371,
27067.21.367, 27067.20.369, 27067.20.390, землище
с. Единаковци, с дължина 1644,90 м. В землището
на с. Звегор водопроводът ще преминава през
имоти с идентификатори: 30421.6.327, 30421.1.326,
30421.1.329, 30421.1.330, 30421.4.4, 30421.4.342, с
дължина 1017 м. Проектът се намира в сградата
на Община Хитрино, ул. Възраждане № 45. 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.
7141

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Община
Шумен срещу чл. 12, ал. 1, изречение второ от
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на
населението, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра
на правосъдието (обн., ДВ, бр. 37 от 2012 г.; изм.,
бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.; изм. и
доп., бр. 82 от 2013 г., в сила от 20.09.2013 г.; доп.,
бр. 53 от 2015 г., в сила от 14.07.2015 г.; изм., бр.
69 от 2015 г., в сила от 8.09.2015 г.; изм. и доп.,
бр. 5 от 2020 г.), по което е образувано адм. д.
№ 7477/2020 г. по описа на Върховния административен съд, седмо отделение, насрочено за
20.10.2020 г. от 14 ч., зала № 3.
7154
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпила жалба от „Хермес
солар“ – ООД, и „Стрейтлайн“ – ЕАД, против
Решение № 12-2 от 28.07.2020 г. на Общинския
съвет – Бургас, с което на основание чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 от ЗМСМА е оттеглено решението по т. 41
(протокол № 9) от проведеното на 28.04.2020 г.
заседание на Общинския съвет – Бургас, за одоб
ряване изменение на ПУП – ПРЗ в кв. 1, 2, 10 в
територията на лесопарк „Росенец“ – Бургас, и на
основание чл. 60 от АПК е допуснато предварително изпълнение на решението с цел същото да
бъде представено в съда по образуваните съдебни
производства. Заинтересованите лица могат да се
конституират като ответници в едномесечен срок
от деня на обнародването в „Държавен вестник“.
По жалбата е образувано адм. дело № 1953/2020 г.,
насрочено за 16.11.2020 г. в 9,30 ч.
7226
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Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на прокурор в Районната прокуратура – Павликени, против Наредбата за реда и
условията за отпускане на еднократна финансова
помощ за насърчаване на раждаемостта в община
Павликени, приета с Решение № 132 по протокол
№ 10 от 28.05.2020 г. от заседание на Общинския
съвет – Павликени, както и за възможността на
заинтересованите страни да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл. 189, ал. 2 от АПК, за
което е образувано адм. д. № 525/2020 г. по описа
на Административния съд – Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 20.11.2020 г.
от 10,30 ч. в новата сграда на Административния
съд – Велико Търново, ул. Иван Вазов № 1.
7131
Административният съд – Пловдив, I отделение, XIV състав, призовава Красимира Димитрова
Пожарлиева-Алесси като заинтересована страна
по адм. д. № 508/2020 г., образувано по жалбата
на „ВАЛ-04“ – ЕООД – Асеновград, срещу решение от 12.02.2018 г. на комисията по чл. 210,
ал. 1 ЗУТ при Община Асеновград, назначена
със Заповед № А-647 от 15.04.2016 г. на кмета
на община Асеновград. Делото е насрочено за
26.11.2020 г. от 11 ч. Заинтересованата страна да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на ГПК.
7219
Пловдивският рaйонен съд, IV гр. състав, в
проведеното на 24.09.2020 г. закрито заседание
по гр. д. № 13837 по описа за 2019 г., докладвано
от съдия Деян Вътов, като разгледа постъпилата
молба за обезсилване на поименни ценни книги
по чл. 560 и сл. ГПК и след като прецени, че съдържанието є отговаря на изискванията на чл. 561
ГПК, издава заповед за неплащане по чл. 562 ГПК:
1. По молба на Фидал Рашид Хасан, ЕГН
6510264400, от Пловдив, ул. Младежа № 8, съдът
насрочва съдебно заседание на 9.12.2020 г. от
15,30 ч. за обезсилване на общо 1000 поименни
акции, всяка с номинал от 50 лв. от капитала
на „ПФК Сокол-1996“ – ЕАД, ЕИК 115751712, със
седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, пл. Кочо
Честименски № 5, ет. 1, ап. 1, притежавани от
Георги Зарков Хасърджиев, ЕГН 5401084463, постоянен адрес: Пловдив, пл. Кочо Честименски
№ 5, ет. 1, ап. 1.
2. Отправя покана до държателите на посочените в заповедта поименни ценни книги-акции да
заявят своите права най-късно до 9.12.2020 г. от
15,30 ч. В случай че не се стори това в указания
срок, акциите ще бъдат обезсилени.
3. Нарежда на платеца „ПФК Сокол-1996“ – ЕАД,
ЕИК 115751712, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, пл. Кочо Честименски № 5, ет. 1, ап. 1, да не
извършва никакви плащания на приносителите
на горепосочените ценни книги.
Настоящата заповед да се постави на определеното за това място в съда, да се обнародва
в неофициалния раздел на „Държавен вестник“,
да се връчи на платеца, на молителя и на Георги
Зарков Хасърджиев.
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Препис от заповедта да се изпрати на платеца,
а на молителя – ведно с призовката за заседанието.
7221
Пловдивският районен съд, ІV бр. състав,
призовава Ирис Родригес Феррейра, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.12.2020 г. в 9 ч.
като ответница по гр. д. 7405/2002 г., заведено от
Петър Атанасов Манавски от Пловдив, за развод.
Ако въпреки публикацията ответницата не се
яви в съда при разглеждане на делото, съдът є
назначава особен представител.
7222
Силистренският районен съд съобщава на
Исмаил Алиев Селиманов с ЕГН 4002055102,
че в Районния съд – Силистра, е заведено гр.д.
№ 877/2020 г. по описа на съда с предмет чл. 49
от СК и ищец Назмие Мурадова Селимова. Съдът
предоставя на Исмаил Алиев Селиманов с ЕГН
4002055102 двуседмичен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“ да се яви
в гражданското деловодство на съда, за да му
бъде връчен препис от исковата молба с доказателствата. При неявяване ще му бъде назначен
процесуален представител.
7103
Силистренският районен съд съобщава на
Рахул Джайрам Дасуани, роден на 15.04.1986 г. в
Република Индия, че в Районния съд – Силистра,
е заведено гр.д. № 911/2020 г. по описа на съда с
предмет чл. 49 от СК и ищец Дарина Маринова
Нарлева. Съдът предоставя на Рахул Джайрам
Дасуани двуседмичен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ да се яви
в гражданското деловодство на съда, за да му
бъде връчен препис от исковата молба с доказателствата. При неявяване ще му бъде назначен
процесуален представител.
7104
Софийският районен съд, 149 състав, призовава
в едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ Франческо Челона, гражданин на Италия, с неизвестен адрес в България,
да се яви в канцеларията на Софийския районен
съд, III гр. отделение, 149 състав, София, бул. Цар
Борис III № 54, да получи препис от исковата
молба и приложенията по гр. д. № 5120/2020 г.,
подадена от Силвия Цветанова Кръстева, с правна
квалификация чл. 127а, ал. 2 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.
7218
Софийският районен съд съобщава на Алберто Де Лос Ниетос Фернандес – испански
гражданин, че срещу него е образувано гр. д.
№ 43525/2015 г. по описа на 52 състав, ІІ ГО, СРС,
с ищец „Топлофикация – София“ – ЕАД. Препис
от исковата молба и приложенията є могат да
бъдат получени от деловодството на състава в
едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“. Указва на ответника, че
ако не се яви в съда за получаване на съдебните
книжа в посочения срок, ще му бъде назначен
особен представител.
7220
Районният съд – гр. Средец, призовава Моника Петрова, гражданка на Словакия, с неизвестен
адрес, като ответница по гр.д. № 268/2020 г. по
описа на съда, заведено от „Водоснабдяване и
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канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген.
Владимир Вазов № 3, да се яви в канцеларията
на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“,
за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще се
смятат за редовно връчени и на ответницата ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7120
Кюстендилският окръжен съд обявява, че в
КнОС е образувано гр. д. № 91/2020 г. по искане на
КПКОНПИ срещу Росица Ефтимова Станкулова,
ЕГН 7511116415, с постоянен адрес с. Неделкова
Гращица, община Невестино, и Иван Велиславов
Станкулов, ЕГН 7202286845, с постоянен адрес
София, ж.к. Сухата река, ул. Иван Шонев № 3,
за отнемане в полза на държавата имущество на
стойност 622 202,88 лв., както следва:
недвижим имот, урегулиран поземлен имот
V-132 в кв. 32 по плана на с. Неделкова Гращица, одобрен със Заповед № 1104 от 19.04.1965 г.,
целият с площ 1074 кв. м, при граници и съседи
на имота: улица с о.т. 71-70, VI-130, УПИ IV-133,
всички в кв. 32, и край на регулацията по плана
на с. Неделкова Гращица, община Невестино,
ведно с построените в него паянтова жилищна
сграда и стопанска постройка, както и всички
подобрения и приращения в имота, пазарната
стойност на който е в размер 12 790 лв., придобит
от посочените лица с нотариален акт за покупкопродажба № 50, т. II, рег. № 2547, дело 191/2013 г.;
имот № 124131, намиращ се в землището
на с. Неделкова Гращица, ЕКАТТЕ 51336, община Невестино, област Кюстендил, м. Андреица, с площ 2 дка, начин на трайно ползване – трайни насаждения, категория на земята
при неполивни условия: четвърта, при граници
и съседи: имот № 124132 – трайни наса ж дения, имот № 125004 – овощна градина, имот
№ 125001 – нива, имот № 124108 – трайни насаждения, и кад. № 124117 – полски път, образуван
от имот № 124109;
имот № 124133, намиращ се в землището
на с. Неделкова Гращица, ЕКАТТЕ 51336, община Невестино, област Кюстендил, м. Гьола,
с площ 1,905 дка, начин на трайно ползване – трайни насаждения, категория на земята
при неполивни условия: четвърта, при граници
и съседи: имот № 124134 – трайни насаждения,
и мо т № 124082 – т ра й н и наса ж ден и я, и мо т
№ 124022 – пасище, мера; имот № 124119 – трайни
насаждения, и имот № 124084 – трайни насаждения, с пазарна стойност на двата земеделски
имота 3960 лв., придобити от ответниците с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 122, том 1, рег. № 1802, дело 99/2014 г.;
недвижим имот № 154045 в землището на с.
Рашка Гращица, ЕКАТТЕ 62284, община Невестино, област Кюстендил, м. Баглако, с площ 2
дка, начин на трайно ползване: лозе, категория на
земята при неполивни условия: шеста, с пазарна
стойност 1840 лв., придобит от ответниците с
нот. акт № 015, т. I, рег. № 222, дело 013/2014 г.;
недвижим имот № 15043 в землището на с.
Рашка Гращица, м. Баглако, с площ 2000 дка,
начин на трайно ползване – лозе (образуван от
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имот № 154015), за продажна цена общо в размер
250 лв., данъчна оценка в размер 235,20 лв. и пазарна стойност 1780 лв., придобит с нотариален
акт № 171, том I, рег. № 2336, дело № 143/2014 г.;
лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „280
ЦДИ 4“ с рег. № СА 7280 ХВ, дата на първа
регистрация 22.05.2007 г., с пазарна стойност на
автомобила: 18 340 лв.;
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 ЗПКОНПИ сумите, както следва:
3820 лв., пазарна стойност на отчуждения с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 83, т. II, рег. 8940, дело 241/2017 г., вписан
в Агенцията по вписванията, СВ – Кюстендил,
акт № 118, т. 12, вх. рег. № 3764/24.11.2017 г. на
24.11.2017 г., УПИ VІІ-127 в кв. 31 с площ 460 кв.
м, сума в размер 10 700 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения с нотариален акт
№ 9, том I, рег. № 725, дело № 5/2018 г., вписан
в АВ, СВ – Кюстендил, акт № 113, том І, дело
121/2018 г., вх. рег. № 209/19.01.2018 г.;
на основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 141 ЗПКОНПИ от Иван Велиславов Станкулов – 568 972,88 лв., включващи сумите, както
следва: 9000 лв. – предоставен заем през 2013 г.,
255 932 лв. – представляваща част от предоставен заем на ЕТ „П. Давулийски – Пиар“, сума в
размер 113 800 лв., предоставен през 2015 г. заем,
сума 38 641 лв. – предоставен през 2016 г. заем,
сума в размер 41 591 лв. – вноски за погасяване
задължения по кредитни карти, сума в размер
74 559,35 лв. – вноски по банкови сметки, сума
в размер 20 449,53 лв. – вноски за погасяване
на задължения по кредити, сума в общ размер
15 000 лв. – вноски от трети лица без основание.
Първото заседание по делото е насрочено за
15.01.2021 г., 11 ч. Указва на заинтересованите
лица, претендиращи самостоятелни права върху
имуществото, предмет на спора, че до приключване на съдебното дирене могат да встъпят в
делото, като предявят иск против двете страни.
7151
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ уведомява заинтересованите страни по гр. д. № 347/2019 г., насрочено
за 20.01.2021 г. от 13 ч. в Кюстендил, че делото
е образувано на основание чл. 153, ал. 1 от
ЗПКОНПИ и Решение № 1430 от 3.07.2019 г. на
Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
(КПКОНПИ), БУЛСТАТ 129010997, срещу следните лица: Антон Георгиев Крумов, ЕГН 8505102841,
с постоянен адрес: гр. Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, ул. Венелин № 148, Николина
Боянова Крумова, ЕГН 8802256593, с постоянен
адрес: гр. Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, ул. Васил Тазсолков № 1, и „Тоскан
ауто“ – ЕООД, ЕИК 203725970, седалище и адрес
на управление гр. Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, ул. Васил Разсолков № 1, с
едноличен собственик на капитала и управител
Николина Боянова Крумова, ЕГН 8802256593, за
отнемане в полза на държавата имущество на
стойност 226 816,07 лв., както следва:
От Антон Георгиев Крумов, ЕГН 8505102841,
и Николина Боянова Крумова, ЕГН 8802256593, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ:
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Сума в размер 4100 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването
на л.а. марка „Опел“, модел „Астра“, рег. № КН8560ВА, рама № WOLOTGF35X8074508, двигател
№ X20DTL 173 18897.
От Антон Георгиев Крумов, ЕГН 8505102841,
и Николина Боянова Крумова, ЕГН 8802256593, на
основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ:
Лек автомобил марка „Ситроен“, модел „Евазион“, рег. № КН0879ВМ, рама № VF7U6UC0012525875,
двигател № DHY10WC52927638, с пазарна стойност
към датата на замяната – 2400 лв.
От Антон Георгиев Крумов, ЕГН 8505102841, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ:
Сума в размер 31 029,25 лв., изтеглена на ATM
от дебитна карта в евро IBAN: BG90UNCR7000
152229 1230, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД.
Сума в размер 7236,57 лв., изтеглени на каса,
от дебитна карта в евро IBAN: BG90UNCR70001
522291230, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД.
Сума в размер 33 457 лв., изтеглена на ATM,
от дебитна карта в евро IBAN:BG90UNCR 7000 1
52229 1 230, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД.
Сума в размер 250 евро с левова равностойност
488,96 лв., получена от трето лице чрез MoneyGram.
Сума в размер 50 евро с левова равностойност
97,79 лв.
Сума в размер 500 евро с левова равностойност 977,92 лв., получени чрез WESTERN UNION.
Сума в размер 100 евро с левова равностойност
195,58 лв., получени чрез WESTERN UNION.
Сума в размер 400 евро с левова равностойност
782,33 лв., получени чрез WESTERN UNION.
Сума в размер 1220 лв., изтеглена на ATM,
от разплащателна сметка № 17057008, IBAN:
BG08STSA930000 17057008, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
Су ма в размер 102,94 лв., полу чени чрез
Money Gram.
Сума в размер 240 евро с левова равностойност
469,39 лв., получени чрез Money Gram.
От Николина Боянова Крумова, ЕГН 8802256593,
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4
и чл. 141 от ЗПКОНПИ:
Сума в размер 28 302 лв., изтеглена на ATM
от дебитна карта в евро IBA N: BG93UNCR
70 0 01520999136, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД.
Сума в размер 3999,23 лв., изтеглена на каса
от дебитна карта в евро IBA N: BG93UNCR
70 0 01520999136, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД.
С у ма в размер 3350 л в., из т еглена
на AT M о т деб и т на к ар та в левове IBA N:
BG17UNCR70001521207987, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
С у ма в ра змер 31 3 0 6 ,91 л в., и з т еглен а
на AT M о т деби т на к ар та в левове IBA N:
BG17UNCR70001521207987, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
С у ма в ра змер 32 573,6 6 л в., и з т еглен а
на AT M о т деби т на к ар та в левове IBA N:
BG17UNCR70001521207987, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
Сума в размер 200 евро с левова равностойност 391,17 лв., получена от трети лица чрез
WESTERN UNION.
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Сума в размер 200 евро или 391,17 лв., получена
от трети лица чрез WESTERN UNION.
Сума общо в размер 3437,58 евро с левова равностойност 6723,32 лв., получени чрез WESTERN
UNION.
Сума в размер 611,14 евро с левова равностойност 1195,29 лв., нареден превод чрез WESTERN
UNION.
Сума в размер 450 евро с левова равностойност
880,12 лв., получени чрез WESTERN UNION.
Сума в размер 90 евро с левова равностойност
176,02 лв., нареден превод чрез WESTERN UNION.
Сума в размер 160 евро с левова равностойност
312,93 лв., получени чрез Money Gram.
Сума в размер 270 евро с левова равностойност
528,07 лв., получени чрез Money Gram.
Сума в размер на 150 евро с левова равно
стойност 293,37 лв., получени чрез Money Gram.
От „Тосканауто“ – ЕООД, ЕИК 203725970, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141
от ЗПКОНПИ:
Сума в размер 600 лв., получена при продажбата на лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра
1.6И“, с № 876Н602, рама № W0L0TGF35X2206721,
с дата на първоначална регистрация 27.05.1999 г.
Сума в размер 1000 лв., получена при продажбата на товарен автомобил марка „Ивеко“, модел „35
10“, с № КН4819ВМ, рама № ZCFC3570005068712,
двигател – 814027S179872, с дата на първоначална
регистрация 13.10.1995 г.
Сума в размер 6825,08 лв., представляваща
непреобразуваната сума от продажбата на лек
автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф 1.6“,
с № КН1207ВН, рама № WVWZZZIKZAW302847,
двигател CHG011038, с дата на първоначална
регистрация 17.06.2010 г.
Сума в размер 3300 лв., получена при продажбата на лек автомобил марка „БМВ“, модел „520И“,
с № КН2315ВН, рама № WBADD11050BN31173,
двигател 206S335391464, с дата на първоначална
регистрация 20.03.1997 г.
Сума в размер 1860 лв., получена при продажбата на лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра
1.7Д“, с № 942Н735, рама № W0L0TGF3518038585,
двигател – без номер, с дата на първоначална
регистрация 29.06.2001 г.
Сума в размер 9950 лв., получена при продажбата на лек автомобил марка „БМВ“, модел „530
Д“, с № 967Н380, рама № WBANS71000CP21633,
с дата на първоначална регистрация 02.03.2006 г.
От „Тосканауто“ – ЕООД, ЕИК 203725970, на
основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ:
Лек автомобил марка „Киа“, модел „Карнивал“,
с № КН0869ВН, рама № ККЕШР751246538190, с
дата на първоначална регистрация 5.03.2004 г., пазарна стойност към настоящия момент – 3300 лв.
Лек автомобил марка „Опел“, модел „Корса“,
с № КН5439ВН, рама W0L0SDL6894210875, двигател Z12XEP198B3713, с дата на първоначална
регистрация 7.05.2009 г., с пазарна стойност към
настоящия момент – 7000 лв.
Заинтересованите лица могат в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ да предявят своите претенции
върх у им у ществото. Делото е насрочено за
20.01.2021 г. – 13 ч.
7245
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Окръжният съд – Пазарджик, гражданско отделение, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ
обявява, че е образувано гр. д. № 391/2020 г. по
описа на съда по искова молба на КПКОНПИ с
вх. № 5354 от 25.06.2020 г. против Костадин Спасов Велев, ЕГН 5506093543, с постоянен адрес:
Велинград, община Велинград, област Пазарджик, ул. Братя Маврикови № 13, и Снежанка
Михайлова Велева, ЕГН 5503112510, с постоянен
адрес: Велинград, община Велинград, област
Пазарджик, ул. Братя Маврикови № 13, с която
е предявен иск по чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за
отнемане в полза на държавата на имущество на
стойност 333 693,51 лв., както следва:
1. От Костадин Спасов Велев, ЕГН 5506093543,
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1
и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер
25 305,40 лв.:
Сумата в размер 90 лв., представляваща погасителни вноски по банкова сметка в левове № BG84
UNCR 7000 1510 8628 95, открита на 5.11.2008 г. в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Костадин
Спасов Велев, ЕГН 5506093543.
Сумата в размер 4000 лв., представляваща
вноски по банкова сметка в левове № BG55 BPBI
7930 2031 2081 05, открита на 30.06.2010 г. и закрита на 1.07.2010 г. в „Юробанк България“ – АД, с
титуляр Костадин Спасов Велев, ЕГН 5506093543.
Сумата в размер 10 215,40 лв., представляваща
погасителни вноски по кредитна карта в левове
№ 5414930312081014, открита на 27.05.2009 г. в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Костадин
Спасов Велев, ЕГН 5506093543.
Сумата в размер 3000 лв., представляваща предоставени и възстановени допълнителни вноски
във „Весеко-55 – Велеви съдружие“ – ЕООД, ЕИК
112643919, възстановени през 2010 г.
Сумата в размер 8000 лв., представляваща предоставени и възстановени допълнителни вноски
в „Мавекс“ – ООД, ЕИК 112116615, възстановени
през 2010 г.
2 . От Снежанк а Ми хайлова Велева, ЕГН
5503112510, на основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в
размер 1500 лв.:
Сумата в размер 1500 лв., представляваща равностойността на 30 дружествени дяла в капитала
на „Съмървил“ – ООД, ЕИК 202879129, седалище и адрес на управление: Велинград, община
Велинград, област Пазарджик, ж.к. Чепино, пл.
Македония № 1.
3. От Снежанк а Ми хайлова Велева, ЕГН
5503112510, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в
размер 105 888,11 лв.:
Сумата в размер 7290 лв., представляваща
извършени вноски по картова сметка в левове
№ BG41 RZBB 9155 1038 5377 88, открита на
11.08.2010 г. в „Райфайзенбанк“ – ЕАД, с титуляр
Снежанка Михайлова Велева, ЕГН 5503112510.
Сумата в размер 10 000,13 лв., представляваща
вноски по банкова сметка в левове № BG06 UNCR
7000 2520 4630 94, ведно с начислените лихви,
открита на 5.03.2012 г. и закрита на 21.03.2012 г. в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Снежанка
Михайлова Велева, ЕГН 5503112510.
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Сумата в размер 37 506,72 лв., представляваща
погасителни вноски по банкова сметка в левове
№ BG88 UNCR 7630 1078 5939 39, открита на
27.02.2007 г. и закрита на 19.06.2013 г. в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Снежанка Михайлова
Велева, ЕГН 5503112510.
Сумата в размер 5366 лв., представляваща
погасителни вноски по банкова сметка в левове
№ BG16 UNCR 7000 1519 2758 62, открита на
7.12.2009 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр
Снежанка Михайлова Велева, ЕГН 5503112510.
Сумата в размер 11 240,10 лв., представляваща
вноски по сметка ведно с начислените лихви
по банкова сметка в левове № BG53 BPBI 7930
2031 2740 04, открита на 20.08.2012 г. и закрита
на 20.02.2013 г. в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Снежанка Михайлова Велева, ЕГН
5503112510.
Сумата в размер 10 000 лв., представляваща
вноски по банкова сметка в левове № BG96 BPBI
7930 2031 2740 06, открита на 27.12.2012 г. и закрита на 27.06.2013 г. в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Снежанка Михайлова Велева, ЕГН
5503112510.
Сумата в размер 13 115,92 лв., представляваща
вноски ведно с начислените лихви по банкова
сметка в левове № BG26 BPBI 7930 2031 2740 05,
открита на 21.11.2012 г. и закрита на 21.05.2013 г. в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Снежанка
Михайлова Велева, ЕГН 5503112510.
Сумата в размер 11 369,24 лв., представляваща
вноски по банкова сметка в евро № BG26 BPBI
7930 4431 2740 01, открита на 4.06.2013 г. и закрита на 13.06.2013 г. в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Снежанка Михайлова Велева, ЕГН
5503112510.
4. От Костадин Спасов Велев, ЕГН 5506093543,
и Снежанка Михайлова Велева, ЕГН 5503112510, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2
и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер
201 000 лв.:
Сумата в размер 11 000 лв., представляваща
пазарната стойност на недвижимите имоти към
датата на отчуждаването им, придобити с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 50, том IV, рег. № 4679, дело № 613 от
13.07.2004 г. (Акт № 70, том VII, дело № 1414/2004 г.
на СВ – Асеновград), и отчуждени с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 157, том III, рег. № 3819, дело № 531 от
25.06.2010 г. (Акт № 20, том 7, дело № 1036/2010 г.
на СВ – Асеновград).
Сумата в размер 190 000 лв., представляваща
пазарната стойност на недвижимия имот към датата на отчуждаването му, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 178,
том III, рег. № 4233, дело № 518 от 2.05.2006 г.
(Акт № 153, том LIV, дело № 14346/2006 г. на
СВ – София), и с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 78, том IV, рег.
№ 12513 от 16.09.2009 г. (Акт № 53, том LXIII,
дело № 24822/2009 г. на СВ – София), и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 187, том I, рег. № 2476, дело
№ 158 от 15.07.2010 г. (Акт № 59, том № LXXXI,
дело № 18352/2010 г. на СВ – София).

С Т Р.

110

ДЪРЖАВЕН

Делото е насрочено за първо съдебно заседание,
което ще се проведе на 11.01.2021 г. от 11,15 ч.
в Окръжния съд – Пазарджик, Съдебна палата,
ул. Хан Крум № 3.
Всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху имуществото, чието
отнемане се иска, в срок до датата на първото
съдебно заседание.
7233
Сливенският окръжен съд обявява, че в съда
е образувано гр. д. № 443/2020 г. по предявена
на 4.08.2020 г. искова молба от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество против Христо
Стефанов Башалов и Иванка Димитрова Башалова, двамата с постоянен и настоящ адрес: Сливен,
ул. Средна гора № 4, като предмет на искането
е отнемане в полза на държавата имущество на
обща стойност 224 350,84 лв. на основание чл. 153,
ал. 2 от ЗПКОНПИ, както следва:
І. От Христо Стефанов Башалов на основание
чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и с чл. 141
от ЗПКОНПИ с цена на иска 5525,22 лв.:
Сумата в размер 2825 евро с левова равно
стойност в размер 5525,22 лв., представляваща
установена сума по наказателното производство.
II. От Христо Стефанов Башалов на основание
чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска 250 лв.:
Равностойността на 25 дружествени дяла в размер 250 лв. от капитала на „Дари-М 2008“ – ООД,
ЕИК 201625875.
III. От Христо Стефанов Башалов и Иванка Димитрова Башалова на основание чл. 142, ал. 2, т. 2
и с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 40 500 лв.:
Поземлен имот – частна държавна собственост, с идентификатор 30990.502.180, с адрес на
имота: с. Злати войвода, м. Сливенски минерални
бани, община Сливен, с площ 7017 кв. м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до
10 м), при съседи: поземлени имоти № 30990.502.67,
30990.502.181 и 30990.502.64.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 28 000 лв.
Нива, земеделска земя, с площ 5,664 дка,
III категория, съставляваща имот № 043005,
намираща се в землището на с. Съдиево, м.
Кае Чаир, община Нова Загора, при граници:
имоти № 000038, № 043004, № 043006, № 043017,
№ 000050.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 5000 лв.
Товарен автомобил с рег. № СН 8694 КК,
марка и модел „Ивеко Дейли 35 С 12“, рама
№ ZCFC358100D226103, двигател № 04813504062564,
дата на първоначална регистрация: 27.02.2004 г.
Автомобилът е придобит от Христо Башалов на
17.08.2010 г.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 7500 лв.
IV. От Христо Стефанов Башалов на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 178 063,62 лв.:
Сумата в размер 250 лв., получена от продажбата на 25 дружествени дяла от капитала на
„Дари-М 2008“ – ООД, ЕИК 201625875.
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Сумата в размер 5 лв., представляваща вноска
на каса по банкова сметка BG57BPBI79364079562401
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Христо
Башалов.
Сумата в размер 10 лв., представляваща вноска
на каса по банкова сметка BG73IORT80291000635200
в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Христо Башалов.
Сумата в размер 220 лв., представляваща вноска
на каса по банкова сметка BG73IORT80291000635200
в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Христо Башалов.
Су мата в размер 25 лв., представл яваща
вноска на каса BG46IORT80291000635201 в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Христо Башалов.
Сумата в размер 105,16 евро с левова равностойност в размер 205,68 лв., представляваща вноска на
каса по банкова сметка BG55IORT80291400635200
в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Христо Башалов.
Сумата в размер 891,24 евро с левова равностойност в размер 1743,11 лв., представляваща вноска на
каса по банкова сметка BG55IORT80291400635200
в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Христо Башалов.
Сумата в размер 17 194,32 евро с левова
равностойност в размер 33 629,23 лв., представляваща погасителни вноски по банкова сметка
BG55IORT80291400635200 в „Инвестбанк“ – АД,
с титуляр Христо Башалов.
Сумата в размер 17 133,13 евро с левова
равностойност в размер 33 509,49 лв., представляваща погасителни вноски по банкова сметка
BG55IORT80291400635200 в „Инвестбанк“ – АД,
с титуляр Христо Башалов.
Сумата в размер 3026,74 евро с левова равностойност в размер 5919,79 лв., представляваща
извършени вноски на каса от проверяваното лице
по банкова сметка BG55IORT80291400635200 в
„Инвестбанк“ – АД, с титуляр Христо Башалов.
Сумата в размер 15 668,97 евро с левова
равностойност в размер 30 645,84 лв., представляваща погасителни вноски по банкова сметка
BG55IORT80291400635200 в „Инвестбанк“ – АД,
с титуляр Христо Башалов.
Сумата в размер 5,15 евро с левова равно
стойност в размер 10,07 лв., представляваща извършени вноски на каса от проверяваното лице
по банкова сметка BG55IORT80291400635200 в
„Инвестбанк“ – АД, с титуляр Христо Башалов.
Сумата в размер 16 883,15 евро с левова
равностойност в размер 33 020,57 лв., представляваща погасителни вноски по банкова сметка
BG55IORT80291400635200 в „Инвестбанк“ – АД,
с титуляр Христо Башалов.
Сумата в размер 1556,85 евро с левова равностойност в размер 3044,93 лв., представляваща
направени вноски на каса от проверяваното лице
по банкова сметка BG55IORT80291400635200 в
„Инвестбанк“ – АД, с титуляр Христо Башалов.
Сумата в размер 11 250,93 евро с левова
равностойност в размер 22 004,91 лв., представляваща погасителни вноски по банкова сметка
BG55IORT80291400635200 в „Инвестбанк“ – АД,
с титуляр Христо Башалов.
Сумата в размер 4000 лв., представляваща
получени суми от трети лица без основание по
банкова сметка BG91RZBB91554092814009 в „Райфайзенбанк“ – ЕАД, с титуляр Христо Башалов.
Сумата в размер 4500 лв., представляваща
допълнителна вноска от проверяваното лице в
„Дари-М 2008“ – ООД, ЕИК 201625875.
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Сумата в размер 2500 лв., представляваща
допълнителна вноска от проверяваното лице в
„Дари-М 2008“ – ООД, ЕИК 201625875.
Сумата в размер 2820 лв., представляваща
вноска на каса от проверяваното лице по банкова сметка BG36IORT80291001006600 в Инвестбанк“ – АД, с титуляр „Дари-М 2008“ – ООД.
V. От Иванка Димитрова Башалова на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и с чл. 141
от ЗПКОНПИ с цена на иска 12 лв.:
Сумата в размер 12 лв., представляваща направена вноска на каса по банкова сметка № 19467466,
BG83STSA93 000019467466 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Иванка Димитрова Башалова.
Производството по делото е насрочено за
разглеж дане в първо открито съдебно заседание на 19.01.2021 г. – 10 ч., и резервна дата
26.01.2021 г. – 10 ч., в Окръжния съд – Сливен.
В двумесечен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“ третите
заинтересовани лица могат да предявят своите
претенции върху имуществото.
7225
Хасковският окръжен съд на основание чл. 155,
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано
гр. д. № 733/2020 г. по описа на съда по искова
молба, подадена от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество против Петър Димитров
Хаджиев, ЕГН 7404018664, Веселина Павлова
Хаджиева, ЕГН 7501188510, и Ивана Петрова
Хаджиева, ЕГН 0742068513, чрез законните є
представители Веселина Павлова Хаджиева, ЕГН
7501188510, и Петър Димитров Хаджиев, ЕГН
7404018664 – родители, и тримата с постоянен
и настоящ адрес: Хасково, ул. Драгоман № 72,
ет. 1, ап. 1. Претендира се отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество
на обща стойност 28 173,10 лв., а именно:
От Петър Димитров Хаджиев, ЕГН 7404018664,
сумата в размер 11 663,10 лв.:
Сумата в размер 1500 лв., представляваща
равностойността на 150 дружествени дяла от капитала на „Дими Тех“ – ЕООД, ЕИК 202435462,
със собственик и управител Петър Димитров
Хаджиев, ЕГН 7404018664.
Сумата в размер 10 000 лв., представляваща
вноска по сметка – депозит в левове в „Райфайзенбанк“ – ЕА Д, с титуляр Петър Димитров
Хаджиев.
Сумата в размер 163,10 лв., представляваща
изплатена лихва по депозит в левове в „Райфайзенбанк“ – ЕА Д, с титуляр Петър Димитров
Хаджиев.
От Петър Димитров Хаджиев, ЕГН 7404018664,
и Веселина Павлова Хаджиева, ЕГН 7501188510, сумата в размер 12 000 лв.:
Лек автомобил марка „БМВ“, модел „Х 5“ с
рег. № Х 8070 ВР, рама № WВАFВ71020LV44653,
двигател № 306D222655474, основен цвят: бежов
металик, дата на първа регистрация: 19.01.2004 г.,
с пазарна стойност към настоящия момент в
размер 12 000 лв.
От Ивана Петрова Хаджиева, ЕГН 0742068513,
чрез Веселина Павлова Хаджиева, ЕГН 7501188510,
и Петър Димитров Хаджиев, ЕГН 7404018664, в
качеството им на законни представители – родители/настойници на малолетното дете, сумата в
размер 2700 лв.:
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Лек автомобил марка „Хюндай“, модел „И 30“
с рег. № Х 7094 КМ, рама № ТМАDС51DР9J034676,
двигател № G4FС9710526А, основен цвят: бял,
дата на първа регистрация: 27.05.2009 г., с пазарна
стойност към настоящия момент в размер 2700 лв.
От Веселина Павлова Хаджиева, ЕГН 7501188510,
сумата в размер 1810 лв.:
Сумата в размер 110 лв., представляваща
вноска по разплащателна сметка в левове с IВАN
№ 2565305 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Веселина Павлова Хаджиева.
Сумата в размер 1700 лв., представляваща
вноска по срочен депозит в левове с IВА N
№ 20134986 в „Банка „ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Веселина Павлова Хаджиева.
Делото е насрочено за първо открито съдебно
заседание на 25.01.2021 г. от 10 ч.
Съдът указва на заинтересуваните лица, че
могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество – предмет на искането, с оглед
разпоредбата на чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ в
двумесечен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
7224
Софийският градски съд, I ГО, 29 състав, на
основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д. № 1004/2020 г. въз
основа на постъпила искова молба от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу
Димитър Борисов Хаджиев, ЕГН 7706106261, с
постоянен адрес София, район „Лозенец“, ул.
Развигор № 3, вх. А, ет. 9, ап. 25, и настоящ адрес София, кв. Драгалевци, район „Витоша“, ул.
Боянска № 6, за отнемане в полза на държавата
на имущество на обща стойност 153 552,24 лв.,
описано, както следва:
– сумата в размер 6279,70 лв., представляваща
левовата равностойност на 3210,75 евро, вноски,
направени от Димитър Хаджиев през 2010 г. по
разплащателна сметка № BG13 UNCR 7630 1475
7931 20 в „УниКредит Булбанк“ – АД;
– сумата в размер 140 000 лв., представляваща
заемни средства, предмет на договор за заем,
обективиран в нотариален акт за договорна ипотека № 37/2010 г., предоставен от проверяваното
лице на „Мегаполис имоти“ – ЕООД;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
левовата равностойност на 100 дружествени дяла
за закупуване на дружествени дялове от „Мегаполис имоти“ – ЕООД;
– сумата в размер 1955,83 лв., представляваща
левовата равностойност на 1000 евро, направена вноска през 2012 г. от Димитър Хаджиев по
разплащателна сметка № BG13 UNCR 7630 1475
7931 20 в „УниКредит Булбанк“ – АД;
– сумата в размер 316,71 лв., представляваща
превод от трето лице чрез Уестърн Юнион.
Съгласно Определение № 13642 от 25.08.2020 г.
по гр. д. № 1004/2020 г. по описа на СГС, I ГО, 29
състав, съдът уведомява всички заинтересовани
лица, че в едномесечен срок считано от датата
на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ могат да предявят претенциите си
срещу имуществото, чието отнемане в полза на
държавата се иска. Това те могат да направят
чрез писмена молба, която да подадат в СГС по
номера на настоящото дело. В молбата те следва
накратко да изложат обстоятелствата, на които
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се основават претенциите им, както и исканията
им към съда, като представят писмените доказателства, с които целят да докажат твърдените
обстоятелства, и посочат способите за събиране
на други доказателства, ако такива са необходими.
Гражданско дело № 1004/2020 г. по описа на
СГС, I ГО, 29 състав, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.01.2021 г.
в 11,30 ч.
7152
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф. д.
№ 6553/2006 г. на политическа партия с наименование „Български национален демократичен съюз
„Целокупна България“, както следва: Вписва нов
Национален изпълнителен съвет в състав: Григор
Петров Велев – председател, Методи Кирилов
Стойнев – зам.-председател, Надка Иванова
Бояджиева – зам.-председател, Георги Пейков
Вълчев – главен секретар, Валентин Петров
Кръстев – секретар, Тодор Борисов Николов – секретар, Максим Добрев Страхилов – секретар,
Неделчо Стойчев Неделчев – секретар, Валя
Стоичкова Богданова – секретар, Виктор Миронов
Ценов – член, и Митко Иванов Димитров – член.
7243

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Националният съвет на регионите на ПП
„Движение Презареди България“ на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на партията
свиква Национален конгрес на ПП „Движение
Презареди България“ на 14 – 15.11.2020 г. в 10 ч. в
зала „Триадица“ на хотел „Вега София“, на адрес:
София, п.к. 1700, бул. Д-р Г. М. Димитров № 75,
при следния дневен ред: 1. доклад на председателя
на ПП „Движение Презареди България“; анализ
на актуалната политическа обстановка в страната;
приемане на решения за явяване на следващите
парламентарни избори – редовни или извънредни; 2. избор на членове на контролния съвет; 3.
преразглеждане на въпроса за наименованието на
партията; 4. промяна на адреса на управление на
партията; 5. промени в устава на ПП „Движение
Презареди България“; 6. разни. Конгресът се
свиква по инициатива на Националния съвет на
регионите и въз основа на прието от него решение.
Конгресът може да заседава и приема решения,
ако на него присъстват повече от половината от
всички делегати; в случай на липса на кворум
конгресът ще се проведе един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите делегати.
7109
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65. – Управителният съвет на КХГ „Левски“,
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете си на 16.11.2020 г.
в 18 ч. в зала № 6 „Приемна“ при спазване на
всички предпазни мерки в условията на епидемиологична обстановка в страната, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
изминалия мандат; 2. избор на нов управителен
съвет; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден един час по-късно, при същия
дневен ред, на същото място.
7108
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Алианс за правно взаимодействие“,
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 17.11.2020 г. в
10 ч. в офиса на АПВ, София, ул. Съборна № 5,
ет. 3, при следния дневен ред: 1. изменения и
допълнения в устава на сдружението; 2. избор и
освобождаване на членове на управителния съвет
на сдружение „Алианс за правно взаимодействие“;
3. разни. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в общото събрание.
7246
1. – Управителният съвет на сдружение „Център за психологически изследвания“ – София,
на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ по своя
инициатива свиква редовно общо събрание на
22.11.2020 г. в 10 ч. в София, ул. Г. С. Раковски
№ 112, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността за 2019 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет за 2019 г.; 3. приемане
на основни насоки и програма за дейността на
сдружението за 2020 г. – 2023 г.; 4. приемане на
бюджет на сдружението за 2020 г. – 2023 г.; 5.
приемане и обявяване в ТРРЮЛНЦ на ГФО за
предходните 2017 г. и 2018 г.; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час по-късно и
се провежда същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7133
1. – Управителният съвет на Сдружение за
инициативи по заекването (СИЗ), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 29.11.2020 г. в 13 ч. на адрес: ул. Верила № 1,
ет. 1, ап. 3, София, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността през изминалата 2019 г.; 2.
обсъждане на отчета и бъдещите инициативи през
настоящата година; 3. избор на нов председател и
управителен съвет; 4. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
7110

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Народно събрание № 2, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс Принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков № 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

