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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304
ОТ 6 НОЕМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 260 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне районите на действие на областните
дирекции на Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 76 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В наименованието след думите „Министерството на вътрешните работи“ се добавя
„и районите на действие на създадените в
тях специализирани звена за реагиране при
критични ситуации вследствие на престъпна
дейност и за участие в специални операции
с висока степен на риск“.
§ 2. Член единствен става чл. 1.
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ДЪРЖАВЕН

§ 3. Създават се чл. 2 и 3:
„Чл. 2. Определя районите на действие на
създадените в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи специализирани звена за реагиране при критични ситуации
вследствие на престъпна дейност и за участие
в специални операции с висока степен на риск,
както следва:
1. Специализирано звено за реагиране при
критични ситуации вследствие на престъпна
дейност и за участие в специални операции с
висока степен на риск в Областна дирекция
на МВР – Благоевград, с район на действие на
територията на област Благоевград;
2. Специализирано звено за реагиране при
критични ситуации вследствие на престъпна
дейност и за участие в специални операции с
висока степен на риск в Областна дирекция
на МВР – Бургас, с район на действие на територията на област Бургас;
3. Специализирано звено за реагиране при
критични ситуации вследствие на престъпна
дейност и за участие в специални операции с
висока степен на риск в Областна дирекция на
МВР – Варна, с район на действие на територията на областите Варна и Добрич;
4. Специализирано звено за реагиране при
критични ситуации вследствие на престъпна
дейност и за участие в специални операции с
висока степен на риск в Областна дирекция на
МВР – Велико Търново, с район на действие
на територията на областите Велико Търново
и Габрово;
5. Специализирано звено за реагиране при
критични ситуации вследствие на престъпна
дейност и за участие в специални операции с
висока степен на риск в Областна дирекция
на МВР – Монтана, с район на действие на
територията на областите Монтана, Враца и
Видин;
6. Специализирано звено за реагиране при
критични ситуации вследствие на престъпна
дейност и за участие в специални операции с
висока степен на риск в Областна дирекция
на МВР – Перник, с район на действие на територията на областите Перник и Кюстендил;
7. Специализирано звено за реагиране при
критични ситуации вследствие на престъпна
дейност и за участие в специални операции с
висока степен на риск в Областна дирекция на
МВР – Плевен, с район на действие на територията на областите Плевен и Ловеч;
8. Специализирано звено за реагиране при
критични ситуации вследствие на престъпна
дейност и за участие в специални операции с
висока степен на риск в Областна дирекция
на МВР – Пловдив, с район на действие на
територията на областите Пловдив, Пазарджик
и Смолян;
9. Специализирано звено за реагиране при
критични ситуации вследствие на престъпна
дейност и за участие в специални операции с
висока степен на риск в Областна дирекция
на МВР – Русе, с район на действие на територията на областите Русе, Разград и Силистра;
10. Специализирано звено за реагиране при
критични ситуации вследствие на престъпна
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дейност и за участие в специални операции с
висока степен на риск в Областна дирекция на
МВР – Сливен, с район на действие на територията на областите Сливен и Ямбол;
11. Специализирано звено за реагиране при
критични ситуации вследствие на престъпна
дейност и за участие в специални операции с
висока степен на риск в Столичната дирекция
на вътрешните работи с район на действие на
територията на град София и област София;
12. Специализирано звено за реагиране при
критични ситуации вследствие на престъпна
дейност и за участие в специални операции с
висока степен на риск в Областна дирекция на
МВР – Стара Загора, с район на действие на
територията на област Стара Загора;
13. Специализирано звено за реагиране при
критични ситуации вследствие на престъпна
дейност и за участие в специални операции с
висока степен на риск в Областна дирекция
на МВР – Хасково, с район на действие на територията на областите Хасково и Кърджали;
14. Специализирано звено за реагиране при
критични ситуации вследствие на престъпна
дейност и за участие в специални операции с
висока степен на риск в Областна дирекция
на МВР – Шумен, с район на действие на територията на областите Шумен и Търговище.
Чл. 3. (1) Специализираните звена изпълняват възложените им задължения и извън
районите на действие по чл. 2, на територията
на цялата страна, с писмена заповед на главния
секретар на МВР за всеки отделен случай.
(2) В неотложни случаи използването на
специализираните звена може да бъде разпоредено устно. В тези случаи писмената заповед
се издава не по-късно от 24 часа.“
§ 4. В § 1 от заключителните разпоредби
след думите „чл. 42, ал. 1“ се добавя „и във
връзка с чл. 44, ал. 2“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305
ОТ 6 НОЕМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Агенцията за социално подпомагане, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 15 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2003 г., бр. 14 от
2005 г., бр. 48, 59, 74 и 88 от 2006 г., бр. 34 и 95
от 2007 г., бр. 32 и 71 от 2008 г., бр. 2, 17 и 74
от 2010 г., бр. 88 от 2011 г., бр. 22 и 58 от 2012 г.,
бр. 77 от 2013 г., бр. 86 и 88 от 2014 г., бр. 21 от
2015 г., бр. 56 от 2016 г., бр. 68 от 2018 г., бр. 16
и 27 от 2019 г. и бр. 17 и 75 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Точки 2 – 5 се изменят така:

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

„2. оказва методическа подкрепа при оценката на потребностите от социални услуги,
планирането, създаването, предоставянето и
развитието на социалните услуги;
3. координира разработването и актуализацията на Националната карта на социалните
услуги;
4. дава предварително одобрение за създаване, промяна на броя на потребителите
и промяна на мястото на предоставяне на
социалните услуги, които се финансират от
държавния бюджет, в съответствие с Националната карта на социалните услуги;
5. разработва предложения до министъра на
труда и социалната политика за определяне и
актуализиране на стандартите за финансиране
на социалните услуги, които се финансират от
държавния бюджет, и за размера на таксите
за тяхното ползване;“.
2. Точка 9 се отменя.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 8 се изменя така:
„8. дава предварително одобрение за създаване, промяна на броя на потребителите
и промяна на мястото на предоставяне на
социалните услуги, които се финансират от
държавния бюджет, в съответствие с Националната карта на социалните услуги;“.
2. Точки 21 и 22 се изменят така:
„21. сключва споразумения с общините, в
които се създават социални услуги на областно
ниво за удовлетворяване на потребностите от
социални услуги на лица от цялата страна, по
ред, определен в Закона за социалните услуги;
22. планира, разпределя, контролира и отчита средствата за финансирането на личната
помощ и осъществява контрол за предоставянето на личната помощ;“.
3. Създава се нова т. 23:
„23. издава задължителни методически
указания за предоставянето на лична помощ,
които се публикуват на интернет страницата
на агенцията;“.
4. Създават се т. 24 и 25:
„24. участва в процеса по включване на
ползвателите на лична помощ в механизма
лична помощ;
25. ежегодно до 31 март изготвя отчет за
броя на ползвателите на лична помощ по
възраст, местоживеене, брой одобрени часове и размера на средствата за заплащане на
личната помощ, както и анализ и оценка на
постигнатите цели при предоставянето на
личната помощ;“.
5. Досегашната т. 23 става т. 26.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Инспекторатът:
1. осъществява специализиран контрол
по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на социалното
подпомагане в териториалните поделения
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на агенцията при отпускането на социални
помощи в пари и/или в натура и на семейни
помощи за деца;
2. осъществява специализиран контрол на
дейностите, които са свързани с упражняване
правата на хората с увреждания и дейността
на специализираните отдели за изготвяне на
индивидуална оценка на потребностите;
3. осъществява административен контрол
на нормативно регламентираните дейности,
които се изпълняват от агенцията;
4. осъществява контрол по приемането,
разходването и отчитането на хуманитарните помощи и дарения, които са получени в
агенцията и в териториалните є поделения;
5. осъществява контрол по дейността на
отделите за закрила на детето в дирекциите
„Социално подпомагане“;
6. осъществява контрол по дейността на
Съвета по осиновяване в регионалните дирекции за социално подпомагане;
7. осъществява контрол по законосъобразното прилагане на Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, както и по Наредбата
за организацията и реда за извършване на
проверка на декларациите и за установяване
конфликт на интереси;
8. извършва проверки по национални и
международни програми, които са свързани
с дейността по социално подпомагане;
9. извършва проверки в системата на социалното подпомагане в страната по предварително утвърден от изпълнителния директор
на агенцията план или по сигнали;
10. извършва съвместни проверки с други
институции и организации, които са свързани
с дейността на агенцията;
11. анализира констатациите от направените проверки и прави предложения пред
изпълнителния директор на агенцията за
отстраняване на допуснатите нарушения;
12. администрира дейността по установяване на административни нарушения в
областта на социалното подпомагане, по ред,
определен в закон;
13. прави мотивирани предложения до
изпълнителния директор на агенцията за
издаването на наказателни постановления за
допуснато виновно нарушаване на законодателството по социално или семейно подпомагане,
закрила на детето и осигуряване правата на
хората с увреждания;
14. изготвя тримесечни доклади за дейността си;
15. изготвя стратегически и годишен план
за дейността си съгласно Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване
на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи;
16. извършва и други проверки по ред,
определен в закон.“
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§ 4. В глава четвърта, раздел IIа се правят
следните изменения и допълнения:
1. Наименованието на раздел IIа се изменя
така: „Служител по сигурността на информацията. Финансов контрольор. Длъжностни
лица по защита на личните данни. Служител
по мрежова и информационна сигурност“.
2. Създава се чл. 8г:
„Чл. 8г. Служителят по мрежова и информационна сигурност е на пряко подчинение
на изпълнителния директор и осъществява
следните функции:
1. администрира дейностите, свързани с
постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност;
2. участва в изготвянето на политиките
и документираната информация, свързани
с мрежовата и информационната сигурност;
3. следи за спазването на вътрешните
правила за мрежова и информационна сигурност в агенцията и прилагането на законите,
подзаконовите нормативни актове, стандартите, политиките и правилата за мрежовата
и информационната сигурност;
4. консултира ръководните длъжностни
лица в агенцията във връзка с информационната сигурност;
5. ръководи периодичните оценки на рисковете за мрежовата и информационната
сигурност;
6. изготвя годишни доклади, а при необходимост и за по-кратък период от време, за
състоянието на мрежовата и информационната
сигурност и ги представя на изпълнителния
директор;
7. координира обу чени ята, свързани с
мрежовата и информационната сигурност на
служителите;
8. организира проверки за актуалността
на плановете за справяне с инцидентите и
плановете за действия в случай на аварии,
природни бедствия или други форсмажорни
обстоятелства; анализира резултатите от тях
и организира изменение на плановете, ако е
необходимо;
9. сътрудничи с други администрации, организации и експерти, работещи в областта
на информационната сигурност;
10. отговаря за водене на регистъра на
инцидентите и за реагиране при инциденти
с информационната сигурност при условията
и по реда на Закона за киберсигурност и подзаконовите актове по прилагането му;
11. уведомява за инциденти съответния
секторен екип за реагиране на инциденти с
компютърната сигурност;
12. организира анализ на инцидентите с
мрежовата и информационната сигурност за
откриване на причините за тях и предприема
мерки за отстраняването им с цел намаляване
на еднотипните инциденти и намаляване на
загубите от тях;
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13. следи за актуализиране на използвания
софтуер и базовото програмно осигуряване
(фърмуер);
14. следи за появата на нови киберзаплахи
(вируси, зловреден код, спам, атаки и др.) и
предлага адекватни мерки за противодействието им;
15. организира тестове за откриване на
уязвимости в информационните и комуникационните системи на агенцията и предлага
мерки за отстраняването им;
16. организира и сътрудничи при провеждането на одити, проверки и анкети и при
изпращането на резултатите от тях на съответния национален компетентен орган;
17. предлага санкции за лицата, които са
нарушили мерките за мрежовата и информационната сигурност.“
§ 5. В чл. 10а се правят следните изменения:
1. В т. 6 думите „бюджетните и извънбюджетните средства“ се заменят с „бюджетните
средства и средствата от Европейския съюз“.
2. Точка 18 се изменя така:
„18. дава становище по финансовата обезпеченост при предварително одобрение за
създаване, промяна на броя на потребителите
и промяна на мястото на предоставяне на
социалните услуги, които се финансират от
държавния бюджет, в съответствие с Националната карта на социалните услуги;“.
§ 6. В чл. 10б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4 след думите „мониторингови доклади за дейностите“ се добавя „на агенцията“.
2. В т. 5 думите „предоставянето на социални услуги“ се заличават.
§ 7. В чл. 10в се създава т. 20:
„20. организира поддържането в интегрираната информационна система на агенцията
на информация относно социалните услуги
на територията на страната.“
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В т. 2 буква „б“ се изменя така:
„б) оценка на потребностите от социални
услуги, планирането, създаването, предоставянето и развитието на социалните услуги;“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. разработва указания и методически
материали по прилагането на нормативните
актове в областта на социалното подпомагане,
оценката на потребностите от социални услуги, планирането, създаването, предоставянето
и развитието на социалните услуги, както и
правата на хората с увреждания;“.
3. Точки 6 и 7 се изменят така:
„6. изготвя становища за осъществяване
на нормативно регламентирани функции в
областта на социалните услуги;
7. извършва анализ на потребностите на
национално ниво от социални услуги, които
се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, и разработва предложение
за Национална карта на социалните услуги
и за нейното актуализиране.“
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§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3 се създава буква „е“:
„е) изпълнение на функциите им по Закона
за социалните услуги и нормативните актове
по неговото прилагане;“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. проучват потребностите на населението
в областта на социалните помощи;“.
§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 9 думите „специализирани институции“ се заменят със „социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна
грижа“.
2. Точка 12 се изменя така:
„12. извършват насочване за ползване на
социални услуги по реда на Закона за социалните услуги и нормативните актове по
неговото прилагане;“.
3. Точка 14 се изменя така:
„14. извършват временно настаняване и
временно прекратяване на настаняването
на лица, поставени под пълно запрещение,
в социални услуги за резидентна грижа или
в интегрирани здравно-социални услуги за
резидентна грижа;“.
4. Точка 16 се изменя така:
„16. осъществяват координация и взаимодействие при интегрирано предоставяне
на подкрепа от различни системи за лицата
по чл. 74, ал. 1, т. 1 от Закона за социалните
услуги;“.
5. Точки 17 – 21 се отменят.
6. Точка 22 се изменя така:
„22. оказват съдействие и си взаимодействат
с общинските администрации във връзка с
насочването и предоставянето на социални
услуги;“.
7. Създават се нови т. 23 и 24:
„23. организират изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите от лична
помощ съгласно глава трета от Закона за
хората с увреждания;
24. осъществяват наблюдение на предоставяната лична помощ и изразходването на
отпуснатите средства, като при необходимост
уведомяват инспектората на агенцията;“.
8. Досегашните т. 23 – 29 стават съответно
т. 25 – 31.
§ 11. В чл. 16а се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думите „закрилата на детето“
се добавя „и социалните услуги за деца“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. оказва методическа подкрепа на дирекции „Социално подпомагане“ относно
предоставянето на социални услуги за деца
като мярка за закрила на детето;“.
3. Точка 13 се изменя така:
„13. разработва указания и методически
материали по прилагането на нормативните
актове в областта на оценката на потребностите от социални услуги за деца, планирането,
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създаването, предоставянето и развитието на
социалните услуги за деца, както и изготвя
становища за осъществяване на нормативно регламентирани функции в областта на
социалните услуги за деца;“.
§ 12. В приложението към чл. 7, ал. 3 се
правят следните изменения и допълнения:
1. След ред „Финансов контрольор“ се
създава ред „Служител по мрежова и информационна сигурност“ 1“.
2. На ред „Инспекторат“ числото „27“ се
заменя с „30“.
3. На ред „Специализирана администрация“
числото „4511“ се заменя с „4507“.
4. На ред „Главна дирекция „Социално
подпомагане“ с 28 региона лни дирек ции
за социално подпомагане и 147 дирекции
„Социално подпомагане“ числото „4441“ се
заменя с „4437“.
Заключителна разпоредба
§ 13. Постановлението се приема на основание § 43, т. 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за социалните
услуги.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8614

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307
ОТ 10 НОЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на мерки за осигуряване на
равнопоставен достъп на гра ж даните до
медиц инска помощ
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява финансирането от бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2020 г. на мерки за осигуряване на равнопоставен достъп на гражданите до медицинска
помощ в размер до 65 млн. лв., както следва:
1. за лечебни заведения като субсидии за
осъществяване на болнична помощ за ноември и декември, които ще осигурят над 50 на
сто от легловия си капацитет за лечение на
пациенти с коронавирусна инфекция в условия
на извънредна епидемична обстановка, при
условия и по ред, определени от министъра
на здравеопазването – в размер до 50 млн. лв.;
2. за закупуване на бързи антигенни тестове – в размер до 15 млн. лв.
Чл. 2. Министерският съвет до 9 декември
2020 г. да одобри допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. за финансиране на мерките
по чл. 1.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за публичните
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финанси и § 22 от заключителните разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8655

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС

за сигурност на корабите и пристанищните
съоръжения (ISPS Code)
(Приет с Резолюция 2 на Конференцията на
договарящите правителства по Международната
конвенция за безопасност на човешкия живот
на море от 1974 г. на 12 декември 2002 г. В
сила за Република България от 1 юли 2004 г.)
Конференцията,
Като приема изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот
на море от 1974 г., с измененията (наричана
по-долу „Конвенцията“), относно специалните
мерки за повишаване на морската безопасност
и сигурност,
Като взема предвид, че в новата глава XI-2
от Конвенцията се прави позоваване на Международния кодекс за сигурност на корабите
и пристанищните съоръжения (ISPS) и се изисква корабите, компаниите и пристанищните
съоръжения да отговарят на съответните изисквания на част А от Международния кодекс
за сигурност на корабите и пристанищните
съоръжения (ISPS), както е посочено в част А
от ISPS Кодекса,
Като е на мнение, че изпълнението от договарящите правителства на посочената глава
ще допринесе значително за подобряване на
морската безопасност и сигурност и за запазване
на тези, които са на борда и на брега,
Като взема предвид проект на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения, изготвен от Комитета по
морска безопасност на Международната морска
организация (наричана по-долу „Организацията“) на своите седемдесет и пета и седемдесет

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

и шеста сесия за разглеждане и приемане от
Конференцията,
1. Приема Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения
(наричан по-долу „Кодекса“), чийто текст се
съдържа в приложението към тази резолюция;
2. Приканва договарящите правителства по
Конвенцията да отбележат, че Кодексът ще
влезе в сила на 1 юли 2004 г. след влизането
в сила на новата глава XI-2 от Конвенцията;
3. Изисква от Комитета по морска безопасност да извършва преглед на Кодекса и да го
изменя според случая;
4. Изисква от генералния секретар на Организацията да предаде заверени копия от тази
резолюция и текста на Кодекса, 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 всички членове
на Организацията, които не са договарящи
правителства по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Международен кодекс за сигурност на корабите
и пристанищните съоръжения
Преамбюл
1. Дипломатическата конференция по морска
сигурност, проведена в Лондон през декември
2002 г., прие нови разпоредби на Международната конвенция за безопасност на човешкия
живот на море от 1974 г. и настоящия кодекс
за повишаване на морската сигурност. Тези
нови предписания представляват международна
рамка, посредством която корабите и пристанищните съоръжения могат да си сътрудничат
за откриване и предотвратяване на действията,
застрашаващи сигурността в областта на морския транспорт.
2. Вследствие на драматичните събития на
11 септември 2001 г. Асамблеята на Международната морска организация („Организацията“)
реши единодушно по време на своята двадесет и
втора сесия, проведена през ноември 2001 г., да
изработи нови мерки за сигурност на корабите
и пристанищните съоръжения с оглед приемането им от Конференцията на договарящите
правителства към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море от
1974 г. (наричана „Дипломатическа конференция за морска сигурност“) през декември 2002 г.
Комитетът по морска безопасност на Организацията (КМБ) бе натоварен да пристъпи към
подготовка на Дипломатическата конференция,
базирайки се на документите, предоставени от
държавите членки, междуправителствените
организации и неправителствените организации, ползващи се с консултативен статут към
Организацията.
3. С оглед ускоряването на изработването и
приемането на подходящи мерки за сигурност
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КМБ създаде на първата си извънредна сесия,
проведена също през ноември 2001 г., Междусесийна работна група на КМБ по морската
сигурност. Междусесийната работна група на
КМБ по морската сигурност проведе първото
си събрание през февруари 2002 г. и отчете
резултатите от своите разговори в рамките на
КМБ, който ги проучи на своята седемдесет и
пета сесия през май 2002 г. и създаде работна
група ad hoc, натоварена с по-нататъшното
разработване на направените предложения. На
своята седемдесет и пета сесия КМБ проучи
доклада на тази работна група и препоръча
Междусесийната работна група на КМБ да проведе отново заседание през септември 2002 г., за
да ускори дейността си. На своята седемдесет
и шеста сесия КМБ проучи резултатите от
сесията през септември 2002 г. на Междусесийната работна група, както и допълнителните
дейности, извършени от Работната група на
КМБ по време на седемдесет и шестата сесия
на КМБ през декември 2002 г., непосредствено преди Дипломатическата конференция, и
одобри окончателната версия на проектите за
текстове, които да бъдат разгледани от Дипломатическата конференция.
4. Дипломатическата конференция, проведена от 9 до 13 декември 2002 г., също прие
изменения в съществуващите разпоредби на
Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море от 1974 г. (Конвенция
SOLAS от 1974 г.), предвиждащи ускоряване на
прилагането на предписанието за въвеждане на
автоматизирани системи за идентифициране. Тя
прие и нови правила, които да бъдат включени
в глава XI-1 от Конвенцията SOLAS от 1974 г.,
обхващащи вписването на идентификационния
номер на кораба и наличието на борда на постоянно валидна синоптична документация.
Дипломатическата конференция прие и някои
резолюции на конференцията, обхващащи поспециално привеждането в действие и ревизирането на настоящия кодекс, техническото
сътрудничество и действията, които следва да
се предприемат в сътрудничество с Международната организация на труда и Световната
митническа организация. Признато бе, че е
необходимо да се направи ново проучване
и да се изменят някои от новите разпоредби
относно морската сигурност, когато тези две
организации приключат работата си.
5. Разпоредбите на глава XI-2 от Конвенцията SOLAS от 1974 г. и на настоящия кодекс
се прилагат за корабите и за пристанищните
съоръжения. Решено бе да се разшири обхватът на Конвенцията SOLAS от 1974 г. за
пристанищните съоръжения, тъй като става
дума за най-бързия начин да се гарантира,
че необходимите мерки за сигурност влизат в
сила и действат достатъчно бързо. Във всеки
случай бе решено, че разпоредбите относно
пристанищните съоръжения се ограничават
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единствено до взаимодействието кораб/пристанище. По-всеобхватният въпрос за сигурността
на пристанищните зони ще бъде обект на други
съвместни дейности на Международната морска
организация и Международната организация
на труда. Решено бе също, че разпоредбите не
следва да се разширяват до действителен отговор
на нападение, нито до необходимите дейности
по възстановяването на реда след нападение.
6. По време на изработването на разпоредбите бе положена необходимата грижа последните
да бъдат съвместими с разпоредбите на Международната конвенция от 1978 г. за нормите
за подготовка на моряците, за издаване на
свидетелства и за вахта така, както е изменена,
на Международния кодекс за управление на
безопасността (Code ISM) и на уеднаквената
система за проверки и издаване на свидетелства.
7. Разпоредбите представляват важна промяна на поведението на част от международния
морски сектор по въпроса за сигурността в
сектора на морския транспорт. Признава се,
че те биха могли да представляват значително допълнително бреме за някои договарящи
правителства. Важността на техническото
сътрудничество за подпомагане на договарящите правителства да приведат в действие
разпоредбите се признава изцяло.
8. За да се гарантира привеждането в действие на разпоредбите, следва всички, заети с
корабите и с пристанищните съоръжения,
или всички, които ги ползват, включително
персоналът на корабите, пристанищният персонал, пътниците, изпращачите на товари,
дружествата за управление на корабите и на
пристанищата и отговорниците по сигурността в националните и местните власти, да се
разбират и да си сътрудничат непрекъснато и
ефикасно. Съществуващите практики и процедури следва да бъдат ревизирани и изменяни,
ако не осигуряват подходящо ниво на сигурност. За целите на засилването на морската
сигурност следва да бъдат поети допълнителни
отговорности от страна на сектора на морския
транспорт и пристанищния сектор и от местните и националните органи.
9. Следва да се отчитат препоръките, посочени в част Б от настоящия кодекс, за
привеждането в действие на разпоредбите за
сигурност, посочени в глава XI-2 от Конвенцията
SOLAS и в част А от настоящия кодекс. Във
всеки случай се признава, че прилагането на
препоръките може да варира в зависимост от
характера на пристанищното съоръжение и от
характера на кораба, от осигуряваната услуга
и/или от товара му.
10. Нито една разпоредба на настоящия
кодекс не следва да бъде тълкувана или прилагана по начин, несъвместим с изискваното
спазване на свободите и основните права,
посочени в международните инструменти, поспециално свързаните с работещите в морето
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и бежанците, включително Декларацията на
Международната организация на труда за основните принципи и правата на труд, както и
международните норми относно работещите в
морето и на пристанищата.
11. Като признават, че Конвенцията за улесняване на морския транспорт от 1965 г. така,
както е изменена, предвижда на чуждестранните членове на екипажа да бъде разрешено
от публичните власти да слизат на сушата при
междинно спиране на кораба им, при условие
че формалностите по пристигане на кораба
са приключени и че публичните власти не са
принудени да откажат разрешението за слизане на суша от съображения за обществено
здраве, обществена сигурност или обществен
ред, договарящите правителства следва, когато
одобряват планове за сигурност на кораба и
планове за сигурност на пристанищни съоръжения, да обръщат внимание на факта, че
персоналът на кораба живее и работи на борда
на кораба и има нужда от отпуск на суша и от
достъп до социални услуги за моряци, базирани на сушата, включително медицински грижи.
ЧАСТ А
ЗА ДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕДПИСА НИ Я ОТНОСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ГЛАВА XI-2
ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО КЪМ ИЗМЕНЕНАТА
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА
МОРЕ ОТ 1974 Г.
1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Въведение
Настоящата част от Международния кодекс
за сигурност на корабите и пристанищните
съоръжения съдържа задължителни разпоредби, на които е извършено позоваване в глава
XI-2 на изменената Международна конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г.
1.2 Цели
Целите на настоящия кодекс са следните:
.1 установяване на международна рамка,
вк лючваща сът рудничеството меж ду
договарящите правителства, публичните
органи, местните администрации и морския и пристанищен сектор за откриване
на заплахи за сигурността и за вземане на
мерки за опазване срещу инциденти по
сигурността, застрашаващи корабите или
пристанищните съоръжения, използвани
в международната търговия;
.2 у становяване на съответните роли и
от говорност и на договарящи те п равителства, на публичните органи, на
местните администрации и на морския
и пристанищен сектор на национално и
международно ниво за гарантиране на
морската сигурност;
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.3 г арантиране на бързото и ефикасно събиране и обмен на сведения, свързани
със сигурността;
.4 п редвиждане на методика за извършване на оценки на сигурността с оглед
установяването на планове и процедури,
позволяващи да се реагира на промените
в нивата на сигурност, и
.5 с ъздаване на увереност, че действат
адекватни и пропорционални мерки за
морска сигурност.
1.3 Функционални предписания
С оглед осъществяването на тези цели Кодексът въвежда известен брой функционални
предписания. Те включват, без при това да
се ограничават в техните рамки, следните
функции:
1. с ъбиране и оценка на сведения относно
заплахите за сигурността и обмен на тези
сведения със съответните договарящи
правителства;
2. и зискване за поддръжка на протоколите
за съобщения за кораби и пристанищни
съоръжения;
3. в ъзпрепятстване на неоторизирания достъп до кораби, пристанищни съоръжения
и техните зони с ограничен достъп;
4. възпрепятстване на вземането на борда на
корабите и в пристанищните съоръжения
на неразрешени оръжия, на пожароопасни
средства или на взривни материали;
5. п редоставяне на начин за подаване на
тревога за реакция на заплахи за сигурността или за инциденти по сигурността;
6. и зискване на планове за сигурността на
кораба на пристанищното съоръжение,
установени на базата на оценки на сигурността, и изискване на подготовка,
тренировка и упражнения за гарантиране
на придобиване на умения за боравене с
плановете и процедурите по сигурността.
2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1 По смисъла на настоящата част, освен
ако изрично не е предвидено друго:
.1 К онвенция означава Международната
конвенция за безопасност на човешкия
живот на море от 1974 г. така, както е
изменена.
.2 Правило означава правило от Конвенцията.
.3 Глава означава глава от Конвенцията.
.4 П лан за сигурност на кораба означава
план, установен за гарантиране на прилагането на необходимите мерки на борда
на кораба за защита на хората на борда,
на товара, на транспортните съоръжения,
провизиите на борда или на кораба срещу
рискове от произшествие, свързано със
сигурността.
.5 П лан за сигурност на пристанищно съоръжение означава план, установен с оглед
гарантиране на прилагането на необходимите мерки за защита на пристанищното съоръжение и на корабите, хората,
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товарите, транспортните съоръжения и
провизиите във вътрешността на пристанищното съоръжение срещу рискове от
произшествие, свързано със сигурността.
.6 Офицер по сигурността на кораба означава лицето на борда на кораба, отговорно
пред капитана, назначено от компанията като отговорно за сигурността на кораба, включително за изпълнението и поддръжката на плана за сигурност на кораба
и за връзката с офицера по сигурността на
компанията и офицерите по сигурността
на пристанищното съоръжение.
.7 Офицер по сигурността на компанията
означава лице, назначено от компанията, което гарантира ефикасността на
оценките по сигурността на кораба и
гарантира, че ще бъде установен план
за сигурност на кораба, че той ще бъде
представен за одобрение и след това ще
бъде прилаган и актуализиран, и което
осигурява връзката с офицера по сигурността на пристанищното съоръжение и
офицера по сигурността на кораба.
.8 Офицер по сигурността на пристанищното
съоръжение означава лицето, назначено
като отговорно за установяването, изпълнението, проверката и поддръжката
на плана за сигурност на пристанищното съоръжение, както и за връзката с
офицерите по сигурността на кораба и
офицерите по сигурността на компанията.
.9 Първо ниво на сигурност е нивото, при
което по всяко време ще бъдат поддържани минималните подходящи предпазни
мерки за сигурност.
.10  Второ ниво на сигурност е нивото, при
което за определен период от време ще
бъдат поддържани допълнителни предпазни мерки за сигурност в резултат на
повишената степен на риск от възникване
на инцидент, свързан със сигурността.
.11  Трето ниво на сигурност е нивото, при
което ще бъдат предприети допълнителни специфични предпазни мерки за
сигурност, поддържани за ограничен
период от време, когато възникването
на инцидент, свързан със сигурността,
е вероятно или неизбежно, въпреки че
може да е невъзможно да бъде определена
специфичната цел.
2.2 Терминът „кораб“, когато се използва в
настоящия кодекс, включва мобилните офшорни сондажни платформи и високоскоростните
кораби така, както са определени в правило
XI-2/1.
2.3 Изразът „договарящо правителство“, използван във връзка с пристанищно съоръжение,
когато фигурира в раздели 14 – 18, представлява
също и референция за посочения орган.
2.4 Термините и изразите, за които не е дадено никакво определение в настоящата част,
имат значението, дадено им в глави I и XI-2
от Конвенцията.
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3 ПРИЛАГАНЕ
3.1 Настоящият кодекс се прилага:
.1 з а следните видове кораби, осъществяващи международни пътувания:
.1 п ът н и че ск и кораби , вк л юч и т е л но
високоскоростни пътнически кораби;
.2 т оварни кораби, включително високоскоростни товарни кораби, с бруто
тонаж, равен или надвишаващ 500, и
.3 м обилни офшорни сондажни платформи, и
.2 за пристанищните съоръжения, предлагащи услуги на кораби, които осъществяват
международни пътувания.
Независимо от разпоредбите на раздел
3.1.2, договарящите правителства определят
приложния обхват на настоящата част от Кодекса относно пристанищните съоръжения на
тяхна територия, които, въпреки че се използват основно от корабите, които не извършват
международни пътувания, понякога се налага
да предлагат услуги на кораби, пристигащи
от международно пътуване или заминаващи
на такова пътуване.
3.2.1 Договарящите правителства обосновават своето решение, взето по силата на раздел
3.2, чрез оценка на сигурността на пристанищното съоръжение, направена съобразно
настоящата част от Кодекса.
3.2.2 Всяко решение, взето от договарящо
правителство по силата на раздел 3.2, не следва
да застрашава нивото на сигурността, която
следва да бъде достигната по силата на глава
XI-2 или на настоящата част от Кодекса.
3.3 Настоящи ят кодекс не се прилага
нито за военните кораби или спомагателните военни кораби, нито за другите кораби,
принадлежащи на договарящо правителство
или експлоатирани от него и действащи изключително за осъществяване на нетърговска
публична услуга.
3.4 Раздели от 5 до 13 и раздел 19 от настоящата част се прилагат за компаниите и за
корабите по начин, уточнен в правило XI-2/4.
3.5 Раздел 5 и раздели от 14 до 18 от настоящата част се прилагат за пристанищните съоръжения по начин, уточнен в правило XI-2/10.
3.6 Никак ва разпоредба на настоящи я
кодекс не засяга правата и задълженията,
които имат държавите по силата на международното право.
4 ОТГОВОРНОСТИ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ
ПРАВИТЕЛСТВА
4.1 При условието на разпоредбите на
правила XI-2/3 и XI-2/7 договарящите правителства установяват нива на сигурност и
дават препоръки за защитните мерки срещу
произшествия, свързани със сигурността. Повисоките нива на сигурност сочат повишена
вероятност да се случи произшествие, свързано
със сигурността. Факторите, които се вземат
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предвид при установяването на пригодното
ниво на сигурност, включват по-специално:
.1 с тепента на достоверност на информацията за заплахата;
.2 с тепента на потвърждение на информацията за заплахата;
.3 с тепента на специфичност и неизбежност
на информацията за заплахата; и
.4 потенциалните последици от произшествието, свързано със сигурността.
4.2 Когато договарящите правителства
установяват т рето ниво на сиг у рност, те
разпространяват, ако е необходимо, съответните нареждания и предоставят сведения,
свързани със сигурността на корабите и на
пристанищните съоръжения, които могат да
бъдат засегнати.
4.3 Договарящите правителства могат да
делегират на призната организация по сигурността някои от задачите, свързани със сигурността, които са им възложени по силата на
глава XI-2 и на настоящата част от Кодекса,
с изключение на следните задачи:
.1 установяване на приложимото ниво на
сигурност;
.2 одобряване на оценка на сигурността
на пристанищно съоръжение и всяко
последващо изменение на одобрената
оценка;
.3 о пределяне на пристанищните съоръжения, от които ще бъде поискано да
определят офицер по сигурността на
пристанищното съоръжение;
.4 одобряване на план за сигурност на пристанищно съоръжение и всяко последващо
изменение на одобрения план;
.5 и зпълнение на мерките, свързани с контрола и спазването на разпоредбите за
прилагане на правило XI-2/9; и
.6 установяване на предписания, приложими
за декларация за сигурност.
4.4 Договарящите правителства могат в
степен, каквато сметнат за подходяща, да
подложат на изпитания плановете за сигурност на корабите или на пристанищното
съоръжение, които са одобрили, или за корабите – плановете, които са били одобрени от
тяхно име, или измененията в тези планове,
за да проверят тяхната ефикасност.
5 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
5.1 Договарящите правителства определят
кога следва да бъде изисквана дадена декларация за сигурност, като оценяват риска,
който взаимодействието кораб/пристанище
представлява за хората, за имуществото или
за околната среда.
5.2 Даден кораб може да поиска да бъде
попълнена декларация за сигурност, когато:
.1 корабът е в експлоатация при ниво за
сигурност, надвишаващо това на пристанищното съоръжение или на друг кораб,
с който ще има взаимодействие;
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.2 е налице споразумение между договарящите правителства във връзка с декларация за сигурност, визираща някои международни пътувания или специфични
кораби, извършващи подобни пътувания;
.3 е имало заплаха за сигурността или инцидент по сигурността, поставяща в риск
кораба или пристанищното съоръжение,
според случая;
.4 корабът се намира в пристанище, което не
е било задължено да има или да приведе
в действие подходящ план за сигурност
на пристанищното съоръжение, или
.5 к орабът извършва дейности от кораб
към кораб с друг кораб, който не е
бил задължен да има или да приведе в
действие пригоден план за сигурността
на кораба.
5.3 Пристанищното съоръжение и корабът
или корабите, според случая, уведомяват за
получените искания по същество за декларация за сигурност, извършени по силата на
настоящия раздел.
5.4 Декларацията за сигурност следва да
бъде попълнена от:
.1 к апитана или офицера по сигурността
на кораба от името на кораба/ите, ако
е уместно,
.2 о фицера по сигурността на пристанищното съоръжение или ако договарящото
правителство реши друго – от друг орган
на сушата, отговорен за сигурността, от
името на пристанищното съоръжение.
5.5 Декларацията за сигурност посочва
изискваните мерки, които могат да бъдат
поделени между пристанищно съоръжение
и кораб или между кораби, както и отговорността на всеки поотделно.
5.6 Договарящите правителства уточняват,
като вземат предвид разпоредбите на правило XI-2/9.2.3, минималния срок, в който
декларациите за сигурност следва да бъдат
съхранявани от пристанищните съоръжения
на тяхна територия.
5.7 Администрациите уточняват, като вземат
предвид разпоредбите на правило XI-2/9.2.3,
минималния срок, в който декларациите за
сигурност следва да бъдат съхранявани от корабите, оправомощени да плават под техен флаг.
6 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМПАНИЯТА
6.1 Компанията се грижи планът за сигурността на кораба да съдържа ясно изложение,
което акцентира върху правомощията на
капитана. В плана за сигурността на кораба компанията уточнява, че капитанът има
абсолютни правомощия, отговорен е при
вземането на решения относно сигурността
на кораба и може да изисква съдействието на
компанията или на всяко договарящо правителство, според нуждата.
6.2 Компанията се грижи офицерът по
сигу рност та на компанията, капитанът и
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офицерът по сигурността на кораба да получават необходимата помощ за изпълнението на
задачите и отговорностите им съгласно глава
XI-2 и настоящата част от кодекса.
7 СИГУРНОСТ НА КОРАБА
7.1 Даден кораб е задължен да взема мерки,
съответстващи на установените от договарящите правителства нива на сигурност, както
е посочено по-долу.
7.2 При първо ниво на сигурност се изпълняват следните дейности при използването на
подходящи мерки на борда на всички кораби,
като се вземат предвид препоръките, изложени в част Б от настоящия кодекс, за да се
идентифицират заплахите за сигурността и
да се вземат мерки срещу тях:
.1 п роследяване на изпълнението на всички задачи, свързани със сигурността на
кораба;
.2 контрол над достъпа на кораба;
.3 контрол на качването на борда на лицата
и вещите им;
.4 н адзор на зоните за ограничен достъп,
за да се уверят, че до тях имат достъп
само упълномощени лица;
.5 н адзор на зоните на палубата и зоните
в съседство с кораба;
.6 н адзор на обработката на товарите и
провизиите на борда, и
.7 г арантиран бърз достъп до системите
за сигурност.
7.3 При второ ниво на сигурност се привеждат в действие допълнителните мерки за
защита, уточнени в корабния план за сигурност,
за всяка от дейностите, описани в раздел 7.2,
като се вземат предвид препоръките, изложени
в част Б от настоящия кодекс.
7.4 При трето ниво на сигурност се привеждат в действие специалните допълнителни мерки за защита, уточнени в плана за сигурността
на кораба, за всяка от дейностите, описани в
раздел 7.2, като се вземат предвид препоръките,
изложени в част Б от настоящия кодекс.
7.5 Всеки път, когато администрацията
въвежда второ или трето ниво на сигурност,
корабът известява, че е получил нарежданията
относно промяната в нивото на сигурност.
7.6 Преди да влезе в дадено пристанище
или когато се намира в пристанище на територията на договарящо правителство, установило ниво на сигурност, корабът следва да
потвърди приемането на тези инструкции и
да потвърди пред офицера по сигурността на
пристанищното съоръжение, че е започнал
привеждането в действие на подходящите
мерки и процедури, описани в плана за сигурност на кораба, и в случай на трето ниво на
сигурност – в нарежданията, разпространени
от договарящото правителство, което е въвело
трето ниво на сигурност. Корабът съобщава
за евентуални затруднения при тяхното привеждане в действие. В този случай офицерът
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по сигурността на пристанищното съоръжение
и офицерът по сигурността на кораба остават
във връзка и координират подходящите мерки.
7.7 Ако даден кораб е задължен от администрацията да въведе или вече е въвел ниво
на сигурност, по-високо от вече въведеното за
пристанището, в което той има намерение да
влезе или в което вече се намира, този кораб
информира незабавно компетентния орган на
договарящото правителство, на чиято територия се намира пристанищното съоръжение,
и офицера по сигурността на пристанищното
съоръжение.
7.7.1 В този случай офицерът по сигурността на кораба остава във връзка с офицера по
сигурността на пристанищното съоръжение
и координира подходящите мерки, ако е необходимо.
7.8 Администрация, която изисква от корабите, на които е разрешено да плават под
неин флаг, да въведат второ или трето ниво
на сигурност в пристанище на друго договарящо правителство, уведомява незабавно за
това договарящото правителство.
7.9 Когато договарящите правителства въвеждат нива на сигурност и следят сведенията
за нивото на сигурност да бъдат предоставяни
на корабите, които са експлоатирани в тяхна
акватория или които са известили за своето
намерение да влязат в тяхната акватория,
тези кораби се подканват да бъдат бдителни
и да съобщават незабавно на своята администрация и на всички съседни крайбрежни
държави всички сведения, сведени до тяхното
внимание, които биха застрашили морската
сигурност в зоната.
7.9.1 Когато информира тези кораби за приложимото ниво на сигурност, договарящото
правителство, като взема предвид препоръките, изложени в част Б от настоящия кодекс,
информира тези кораби и за всяка мярка за
сигурност, която те следва да вземат, и при
необходимост, мерките, които са били взети
от договарящото правителство за осигуряване
на защита срещу заплахата.
8 ОЦЕНКА НА СИГУРНОСТТА НА КОРАБА
8.1 Оценката на сигурността на кораба е
съществен елемент, част от процеса на установяване и актуализиране на корабния план
за сигурност.
8.2 Офицерът по сигурността на компанията следи оценката на сигурността на кораба
да бъде извършена от лица, притежаващи
необходимата квалификация за извършване
на оценка на сигурността на кораба съгласно
настоящия раздел и като се вземат предвид
препоръките, изложени в част Б от настоящия кодекс.
8.3 При спазване на разпоредбите на раздел
9.2.1 призната организация по сигурността
може да извърши оценка на сигурността на
кораба на определен кораб.
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8.4 Оценката на сигурността на кораба
включва проучване на сигурността на място
и най-малкото следните елементи:
.1 и дентификация на съществуващите мерки, процедури и операции по сигурността;
.2 и дентификация и оценка на съществените операции на борда, които е важно
да бъдат защитавани;
.3 и дентификация на евентуалните заплахи
срещу съществени операции на борда
и вероятността те да се случат, за да
бъдат въведени мерки за сигурност и да
се подредят според техния приоритет;
.4 и дентификация на слабите места, включително човешкия фактор, инфраструктурата, политиката и процедурите.
8.5 Оценката на сигурността на кораба се
документира, проучва, приема и съхранява
от компанията.
9 ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ НА КОРАБА
9.1 Всеки кораб разполага на борда си с
подходящ план за сигурност, одобрен от администрацията. Този план следва да предвижда
разпоредбите за трите нива на сигурност
така, както са определени в настоящата част
от Кодекса.
9.1.1 При спазване на разпоредбите на раздел 9.2.1 призната организация по сигурността
може да подготви план за сигурност на кораба
за определен кораб.
9.2 А дминист раци я та може да повери
разглеждането и одобрението на корабните
планове за сигурност или измененията в преди
това одобрен план на признатите органи за
сигурност.
9.2.1 В такъв случай признатият орган
за сигурност, натоварен с разглеждането и
одобрението на план за сигурност на кораба
или на изменения в този план, не участва в
подготовката на оценката на сигурността на
кораба, нито в подготовката на корабния план
за сигурност или измененията в този план,
преди да стане обект на разглеждане.
9.3 Всеки план за сигурност на кораба или
всяко изменение в преди това одобрен план,
представен за одобрение, се съпровожда от
оценка на сигурността, на базата на която е
бил изработен.
9.4 Такъв план се изработва, като се вземат
предвид препоръките, изложени в част Б от
настоящия кодекс, и се съставя на работния
език или езици на кораба. Ако използваният
език или езици не е нито английски, нито
испански, нито френски, се предоставя превод на един от тези езици. Планът обхваща
най-малко следното:
.1 м ерките, чрез които се възпрепятства
качването на борда на оръжия, опасни
вещества и устройства, предназначени
да се използват срещу хора, кораби или
пристанища, или чието наличие на борда
не е разрешено;
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.2   и дентификацията на зоните за ограничен
достъп и мерките, чрез които се цели да
се възпрепятства неразрешеният достъп
до тези зони;
.3   м ерките, които целят да се възпрепятства неразрешеният достъп до кораба;
.4   п роцеду рите за противодействие на
заплаха срещу сигурността или нарушаване на сигурността, включително
разпоредбите за поддържане на найважните операции на кораба или на
взаимодействието кораб/пристанище;
.5   п роцедурите за продължаване на указанията за сигурност, които договарящите
правителства могат да дадат при трето
ниво на сигурност;
.6   п роцедурите за евакуация в случай на
заплаха срещу сигурността или нарушаване на сигурността;
.7   з адачите на корабния персонал, който
отговаря за сигурността на пристанищните съоръжения;
.8   п роцедурите по проверка на дейностите,
свързани със сигурността;
.9   п роцедурите по обучение, тренировка и
упражненията, свързани с плана;
.10 п роцедурите по взаимодействие с дейностите, свързани със сигурността на
пристанищните съоръжения;
.11 п роцедурите за периодично изучаване
на плана и неговото актуализиране;
.12 п роцедурите по уведомяване за инциденти по сигурността;
.13 и дентификацията на офицера по сигурността на кораба;
.14 и дентификацията на офицера по сигурността на компанията, включително
координатите, на които може да бъде
намерен денонощно;
.15 п роцедурите, предвиждащи гарантирането на инспекция, на подлагане на
изпитание, на сверяване с еталон и поддръжка на всякакви средства, свързани
със сигурността, предвидени на борда;
.16 ч естотата на подлагане на изпитание
или на сверяване с еталон на всякакви
средства, свързани със сигурността,
предвидени на борда;
.17 и дентификацията на местата, където са
инсталирани командите на алармените
системи за сигурността на кораба; и
.18 п роцедурите, инструкциите и нарежданията относно използването на алармената система за сигурността на кораба,
включително нейното изпитване, активиране, неутрализиране и пренастройване, и начина за намаляване на броя
на фалшивите тревоги.
9.4.1 Персоналът, който извършва вътрешни
одити на дейностите, свързани със сигурността
на кораба, уточнени в плана, или който оценява неговото прилагане на практика, няма
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връзка с дейностите, които подлежат на одит,
освен ако това не е възможно на практика
с оглед размера и характера на компанията
или на кораба.
9.5 Администрацията решава какви изменения не се внасят в одобрения план за сигурност
на кораба или в оборудването по сигурността, уточнено в одобрения план, освен ако
тези изменения не са одобрени от нея. Тези
изменения са поне толкова ефикасни, колкото
мерките, предписани в глава XI-2 и в настоящата част от Кодекса.
9.5.1 Характерът на измененията, направени
в плана за сигурност на кораба или в оборудването по сигурността, които са изрично
одобрени от администрацията съгласно раздел
9.5, се обяснява в документ, посочващ ясно
това одобрение. Това одобрение се съхранява
на борда на кораба и се представя заедно със
свидетелството за сигурност на кораба (или
временното международно свидетелство за
сигурност на кораба). Ако тези изменения са
временни, когато оригиналните мерки или
материал са възстановени, повече не е необходимо този документ да бъде съхраняван на
борда на кораба.
9.6 Планът може да се съхранява в електронен вид. В този случай той се защитава чрез
процедури, възпрепятстващи изтриването,
разрушаването или изменението на данните
без разрешение.
9.7 Планът се предпазва срещу всякакъв
достъп или разпространение без разрешение.
9.8 Плановете за сиг у рност на кораба
не се инспектират от офицерите, надлежно
упълномощени от договарящо правителство
да прилагат мерките, свързани с контрола и
съблюдаването на разпоредбите на правило
ХI-2/9, с изключение на случаите, описани в
раздел 9.8.1.
9.8.1. Ако надлежно оправомощените от
договарящото правителство длъжностни лица
имат сериозни основания да смятат, че корабът не отговаря на предписанията на глава
XI-2 или на част А от настоящия кодекс или
ако единственият начин да се провери или
да се коригира несъобразността е да се ревизират съществените предписания на плана
за сигурност на кораба, по изключение може
да се допусне ограничен достъп до несъобразените раздели от плана, но единствено със
съгласието на договарящото правителство
или на капитана на въпросния кораб. Във
всеки случай разпоредбите на плана, отнасящи се до подраздели 2, 4, 5, 7, 15, 17 и 18 на
раздел 9.4 от настоящата част от Кодекса, се
смятат за поверителни сведения и не могат да
бъдат обект на инспекция без съгласието на
заинтересованото договарящо правителство.
10 РЕГИСТРИ
10.1 Регистрите на долупосочените дейности, посочени в плана за сигурността на
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кораба, се съхраняват на борда най-малко за
минималния период, уточнен от администрацията, като се вземат предвид разпоредбите
на правило XI-2/9.2.3:
.1 о бучение, упражнения и тренировки;
.2 з аплахи срещу сигурността и инциденти
по сигурността;
.3 н арушения на мерките за сигурност;
.4 промени в нивото на сигурност;
.5 с ъобщения, пряко свързани със сигурността на кораба, по-специално в случай
на специфични заплахи срещу кораба
или пристанищните съоръжения, където се намира корабът или преди това е
извършил междинно спиране;
.6 в ътрешни проверки и разглеждане на
дейностите, свързани със сигурността;
.7 п ериодично разглеждане на оценката на
сигурността на кораба;
.8 п ериодично разглеждане на плана за
сигурността на кораба;
.9 п ривеждане в действие на измененията
в плана; и
.10 п оддръжка, калибриране и подлагане
на изпитване на всякакви средства за
сигурност на борда, включително подлагане на изпитания на системата за
тревога на сигурността на кораба.
10.2 Регистрите се поддържат на работния
език или езици на кораба. Ако използваният
език или езици не е нито английски, нито
испански, нито френски, се предоставя превод
на един от тези езици.
10.3 Регистрите могат да бъдат съхранявани в електронен вид. В такъв случай те се
защитават чрез процедури срещу изтриване,
разрушаване или изменение без разрешение.
10.4 Регистрите се защитават срещу всякакъв неразрешен достъп или разпространяване.
11 ОФИЦЕР ПО СИГУРНОСТТА НА КОМПАНИЯТА
11.1 Компанията назначава офицер по сигурността на компанията. Лицето, назначено за
офицер по сигурността на компанията, може
да действа спрямо един или повече кораби
според броя на корабите и видовете кораби в
експлоатация от компанията, при условие че
корабите, за които е отговорно това лице, са
ясно идентифицирани. Дадена компания може
според броя кораби и видове кораби, които
експлоатира, да назначи повече офицери по
сигурността на компанията, при условие че
корабите, за които е отговорно всяко лице,
са ясно идентифицирани.
11.2 Освен уточнените в други секции на
настоящата част от Кодекса, задачите и отговорностите на офицера по сигурността на
компанията включват, без в никакъв случай
да се ограничават в тези рамки, следното:
.1 ф ормулиране на становищата относно
степента на заплаха, с която корабът
рискува да се сблъска, посредством под-
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ходящи оценки на сигурността и други
съществени сведения;
.2 г арантиране, че оценките на сигурността
ще бъдат осъществявани;
.3 г арантиране на изработването, представянето за одобрение и впоследствие
привеждането в действие и поддръжката
на плана за сигурност на кораба;
.4 г арантиране, че планът за сигурност на
кораба ще се изменя целесъобразно за
отстраняване на слабостите и проследяване той да отговаря на нуждите на
кораба, що се отнася до сигурността;
.5 п риемане на разпоредби за вътрешни
проверки и изпитвания на дейностите,
свързани със сигурността;
.6 п риемане на разпоредби за първоначални и последващи проверки на кораба
от администрацията или от признатия
орган по сигурността;
.7 г арантиране за бързо отстраняване на
дефектите и несъответствията, открити
при вътрешни проверки, при периодични
разглеждания, инспекции по сигурността
и проверки за съответствие;
.8 п овишаване на вниманието относно
сигурността и бдителността;
.9 г арантиране, че персоналът, отговорен
за сигурността на кораба, ще получи
адекватно обучение;
.10 г арантиране на ефективна комуникация
и сътрудничество между офицера по
сигурността на кораба и съответните
офицери по сигурността на пристанищното съоръжение;
.11 г ара н т и ра не н а с ъ о т в е т с т вие т о н а
изискванията в областта на сигурността;
.12 г арантиране, че ако се използват плановете за сигурност на корабите на същата
компания или корабен флот, планът на
всеки кораб ще отразява точно специфичните сведения за този кораб;
.13 г арантиране, че всяко друго разпореждане или еквивалентно разпореждане
за даден кораб или група кораби ще се
приведе в действие и ще се поддържа.
12 ОФИЦЕР ПО СИГУРНОСТТА НА КОРАБА
12.1 На борда на всеки кораб се назначава
офицер по сигурността на кораба.
12.2 Освен посочените в други секции на
настоящата част от Кодекса, задачите и отговорностите на офицера по сигурността на
кораба включват, без при това да се ограничават в тях, следното:
.1 п ристъпване към редовни инспекции по
сигурността за гарантиране, че мерките за
сигурност продължават да се поддържат;
.2 п оддържане и надзор на прилагането
в действие на плана за сигурност на
кораба, включително всяко изменение,
внесено в този план;
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.3 к
 оординиране на аспектите, свързани
със сигурността на обработката на товарите и на провизиите на борда с други
членове на персонала на борда и със
съответните офицери по сигурността на
пристанищните съоръжения;
.4 п редлагане на изменения за внасяне в
плана за сигурност на кораба;
.5 у ведомяване на офицера по сигурността на компанията за всички дефекти
и несъответствия, открити по време
на вътрешни проверки, на периодични
разглеждания, на инспекции по сигурността и проверки за съответствието
и прилагането в действие на всички
корективни мерки;
.6 п о-отговорно отношение относно сигурността и бдителността на борда;
.7 г арантиране, че персоналът, отговорен
за сигурността на кораба, ще получи
съответната адекватна подготовка;
.8 у ведомяване за всички инциденти по
сигурността;
.9 координиране на привеждането в действие на плана за сигурност на кораба с
офицера по сигурността на компанията
и със съответния офицер по сигурността
на пристанищното съоръжение;
.10 г арантиране, че оборудването за сигурност, ако има такова, се използва,
подлага на изпитания, калибрира и
поддържа правилно.
13 ОБУЧЕНИЕ, УПРАЖНЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА НА
КОРАБИТЕ
13.1 Офицерът по сигурността на компанията и компетентният персонал на сушата
имат познания и са били обучени съобразно
препоръките, изложени в част Б от настоящия кодекс.
13.2 Офицерът по сигурността на кораба
притежава познания и е бил обучен съобразно
препоръките, изложени в част Б от настоящия
кодекс.
13.3 Персоналът на борда, натоварен със
специални задачи и отговорности в областта
на сигурността, разбира отговорностите, които
са му възложени, както са описани в плана
за сигурността на кораба, и има достатъчни
познания и способности, за да се заеме с възложените му задачи съобразно препоръките,
изложени в част Б от настоящия кодекс.
13.4 За да се гарантира ефикасност та
на прилагането на плана за сиг у рност та
на кораба, упражненията се изпълняват на
подходящи периоди, като се вземат предвид
типът на кораба, промените в персонала на
кораба, пристанищните съоръжения, в които
корабът извършва междинно спиране, и други
съществени условия съобразно препоръките,
изложени в част Б от настоящия кодекс.
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13.5 Офицерът по сигурността следи за
ефикасната координация и приложение на
плановете за сигурността на кораба, като
участва в упражненията на подходящи периоди съобразно препоръките, изложени в част
Б от настоящия кодекс.
14 СИГУРНОСТ НА ПРИСТАНИЩНОТО
СЪОРЪЖЕНИЕ
14.1 Дадено пристанищно съоръжение следва да взема мерки, съответстващи на нивата
на сигурност, установени от договарящото
правителство, на чиято територия се намира то. Мерките и процедурите за сигурност
се прилагат за пристанищното съоръжение
така, че да позволяват минимално объркване или закъснения на пътниците, на кораба,
на корабния персонал и на посетителите, на
стоките и услугите.
14.2 При първо ниво на сигурност във
всички пристанищни съоръжения чрез подходящи мерки се изпълняват следните дейности
съобразно препоръките, изложени в част Б от
настоящия кодекс, за да се идентифицират и
да се вземат защитни мерки срещу инциденти
по сигурността:
.1 г арантиране изпълнението на всички
задачи, свързани със сигурността на
пристанищното съоръжение;
.2 контрол на достъпа до пристанищното
съоръжение;
.3 н аблюдение на пристанищното съоръжение, включително корабната стоянка
или стоянки, включително и на зоната
или зоните за швартоване;
.4 н аблюдение на зоните за ограничен достъп, за да се гарантира, че само упълномощените лица имат достъп до тях;
.5 н адзор над обработката на товара;
.6 н аблюдение на обработката на провизиите на борда; и
.7 г арантиран бърз достъп до системата за
комуникация за сигурност.
14.3 При второ ниво на сигурност за всяка от
дейностите, описани в раздел 14.2, се прилагат
допълнителни мерки за сигурност, уточнени
в плана за сигурност на пристанищното съоръжение, съобразно препоръките, изложени
в част Б от настоящия кодекс.
При трето ниво на сигурност се прилагат
другите специални защитни мерки, уточнени
в плана за сигурност на пристанищното съоръжение, описани в раздел 14.2, съобразно
препоръките, изложени в част Б от настоящия
кодекс.
14.4.1 Освен това при трето ниво на сигурност пристанищните съоръжения се задължават да следват и да изпълняват всички
нареждания за сигурност, уточнени от договарящото правителство, на чиято територия
се намира пристанищното съоръжение.
14.5 Когато офицерът по сигурността на
пристанищното съоръжение е информиран,
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че даден кораб среща затруднения да отговори на предписанията на глава XI-2 или на
настоящата глава на кодекса или да приложи
подходящи мерки и процедури, описани в плана
за сигурност на кораба и в случай на трето
ниво на сигурност, вследствие всички нареждания за сигурност, дадени от договарящото
правителство, на чиято територия се намира
пристанищното съоръжение, този офицер и
офицерът по сигурността на кораба остават
във връзка и координират подходящите мерки.
14.6 Когато офицерът по сигурността на
пристанищното съоръжение е информиран,
че даден кораб прилага ниво на сигурност,
надвишаващо това на пристанищното съоръжение, този офицер уведомява за това
компетентния орган, осъществява връзка с
офицера по сигурността на кораба и координира подходящите мерки, ако е необходимо.
15 ОЦЕНКА НА СИГУРНОСТТА НА ПРИСТАНИЩНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ
15.1 Оценката на сигурността на пристанищното съоръжение е съществен елемент и
е неразделна част от процеса на установяване
и актуализиране на плана за сигурност на
пристанищното съоръжение.
Оценката на сигурността на пристанищното съоръжение се извършва от договарящото
правителство, на чиято територия се намира
пристанищното съоръжение. Договарящото
правителство може да упълномощи призната
организация по сигурността да извърши оценка
на сигурността на пристанищно съоръжение
на обособено пристанищно съоръжение, намиращо се на негова територия.
15.2.1 Ако оценката на сигурността на пристанищното съоръжение е била извършена от
призната организация по сигурността, договарящото правителство, на чиято територия се
намира пристанищното съоръжение, подлага
на ревизия тази оценка и я одобрява, за да
потвърди, че тя е съобразена с настоящата част.
15.3 Лицата, извършващи оценка, следва
да притежават необходимите квалификации,
за да пристъпят към оценка на сигурността
на п ристанищ но т о съоръжение съгласно
настоящия раздел, съобразно препоръките,
изложени в част Б от настоящия кодекс.
15.4 Оценките за сигурността на пристанищното съоръжение се подлагат на периодични
ревизии и актуализиране, като се вземат
предвид вариациите в заплахата и/или минималните промени, засягащи пристанищното
съоръжение, и винаги се подлагат на ревизия
и актуализация, когато бъдат извършени сериозни промени в пристанищното съоръжение.
15.5 Оценката на сигурността на пристанищното съоръжение съдържа най-малкото
следните елементи:
.1 и дентификация и оценка на основните
инфраструктури и имущество, които е
важно да бъдат защитавани;
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.2 и
 дентификация на евентуалните заплахи
за имуществото и инфраструктурата и
на възможността за наблюдението им,
за да се въведат необходимите мерки
за сигурност, като бъдат класирани по
приоритет;
.3 и дентификация, избор и класиране по
приоритет на насрещните мерки и на
промените в процедурите, както и степента на тяхната ефикасност, за да се
намали уязвимостта; и
.4 и дентификация на слабите места, включително човешкия фактор, инфраструктурата, политиката и процедурите.
15.6 Договарящите правителства могат да
приемат, че дадена оценка на сигурността на
пристанищното съоръжение обхваща повече от
едно пристанищни съоръжения, при условие
че операторът, разположението, начинът на
ползване и концепцията на тези пристанищни
съоръжения са подобни. Всяко договарящо
правителство, което разрешава разпореждане
по такъв начин, съобщава детайлите за това
на Организацията.
15.7 Когато дадена оценка на сигурността
на пристанищно съоръжение е приключена,
се подготвя доклад, който включва резюме
за начина, по който е извършена оценката,
описание на всяка уязвима точка, идентифицирана по време на оценката, и описание на
насрещните мерки, позволяващи да се подобри
положението във всяка уязвима точка. Този
доклад е защитен срещу неразрешен достъп
или разпространение без разрешение.
16 ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ НА ПРИСТАНИЩНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ
Планът за сигурност на пристанищното
съоръжение се изработва и актуализира въз
основа на оценка на сигурността на пристанищното съоръжение за всяко пристанищно
съоръжение и се адаптира за взаимодействието кораб/пристанище. Този план предвижда
разпоредби и за трите нива на сигурност,
определени в настоящата част от Кодекса.
16.1.1 Съгласно разпоредбите на раздел 16.2
призната организация по сигурността може
да подготви план за сигурност на пристанищното съоръжение за определено пристанищно
съоръжение.
16.2 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение се одобрява от договарящото
правителство, на чиято територия се намира
пристанищното съоръжение.
16.3 Този план се изработва съобразно препоръките, изложени в част Б от Кодекса, и се
написва на работния език на пристанищното
съоръжение. Планът съдържа най-малкото:
.1 м ерките за възпрепятстване на доставянето в пристанищното съоръжение или
на борда на кораба на оръжия, забранени
вещества и устройства, предназначени да
се използват срещу хора, срещу кораби
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или пристанища, и чиято наличност не
е разрешена;
.2 мерки, предназначени да възпрепятстват
неразрешения достъп до пристанищното съоръжение, до швартованите в
пристанищното съоръжение кораби и
до ограничените зони за достъп на съоръжението;
.3 п роцедурите за справяне със заплаха за
сигурността или посегателство срещу
сигурността, включително разпоредбите
за поддържане на най-важните операции
на пристанищното съоръжение или на
взаимодействието кораб/пристанище;
.4 п роцедурите за прилагане на насоките
за сигурност, които договарящото правителство, на чиято територия се намира
пристанищното съоръжение, би могло
да даде при трето ниво на сигурност;
.5 п роцедурите за евакуация в случай на
заплаха срещу сигурността или посегателство срещу сигурността;
.6 з адачите на персонала на пристанищното
съоръжение, на който са възложени отговорностите в областта на сигурността, и
задачите на другите членове на персонала
на пристанищното съоръжение относно
аспектите, свързани със сигурността;
.7 п роцедурите на взаимодействие с дейностите, свързани със сигурността на
корабите;
.8 п роцедурите по периодично проучване
на плана и неговата актуализация;
.9 п роцедурите по уведомяване за инциденти
по сигурността;
.10 и дентификацията на офицера по сигурността на пристанищното съоръжение,
включително координатите, на които
той може да бъде намерен денонощно;
.11 м ерките за гарантиране на защитата на
сведенията, отразени в плана;
.12 м ерките за гарантиране на ефикасна
защита на товарите и на материала за
обработка на товарите в пристанищното
съоръжение;
.13 п роцедурите за проверка на плана за сигурност на пристанищното съоръжение;
.14 п роцедурите за реагиране при тревога
в случай, когато системата за оповестяване на тревога на кораба, намиращ
се в пристанищното съоръжение, е
активирана; и
.15 п роцедурите за улеснение на отпуските
на суша за корабния персонал или смените в персонала, както и достъпа на
посетители на кораба, включително на
представители на социалните служби и
на синдикатите на моряците.
16.4 Персоналът, който извършва вътрешни
проверки на дейностите, свързани със сигурността, уточнени в плана, или който оценява
неговото прилагане, е независим по отношение
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на дейностите, които подлежат на проверка,
поне доколкото това е възможно в практиката в зависимост от мащаба и характера на
пристанищното съоръжение.
16.5 Планът за сигурност на пристанищното
съоръжение може да се комбинира с плана
за сигурност на пристанището или с всеки
друг план за спешни случаи на пристанище
или да е част от такива планове.
16.6 Договарящото правителство, на чиято
територия се намира пристанищното съоръжение, решава кои изменения не се внасят в
плана за сигурност на пристанищното съоръжение, без съществените изменения в този
план да са одобрени от него.
16.7 Планът се съхранява в електронен
вид. В такъв случай той се защитава чрез
процедури, за да не бъде изтрит, разрушен или
данните да бъдат изменени без разрешение.
16.8 Планът се защитава срещу всякакъв
достъп или всякакво разпространение без
разрешение.
16.9 Договарящите правителства могат
да приемат, че даден план за сигурност на
пристанищно съоръжение обхваща повече от
едно пристанищно съоръжение, при условие
че операторът, местонахождението, експлоатацията, материалът и конструирането на тези
пристанищни съоръжения са подобни. Всяко
договарящо правителство, което разрешава
друг начин на разпореждане от този тип, съобщава детайлите за това на Организацията.
17 ОФИЦЕР ПО СИГУРНОСТТА НА ПРИСТАНИЩНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ
17.1 Във всяко пристанищно съоръжение
се назначава офицер по сигурността на пристанищното съоръжение. Едно лице може да
бъде назначено за офицер по сигурността на
едно или повече пристанищни съоръжения.
17.2 Освен уточнените в други раздели от
настоящата част на кодекса, задачите и отговорностите на офицера по сигурността на
пристанищното съоръжение включват, без при
това да се ограничават само в тях, следното:
.1 и звършване на пълно първонача лно
проучване на пристанищното съоръжение, като се взема предвид основната
оценка на сигурността на пристанищното
съоръжение;
.2 г арантиране на изработването и актуализирането на плана за сигурност на
пристанищното съоръжение;
.3 п рилагане и изпълнение на плана за сигурност на пристанищното съоръжение;
.4 и звършване на редовни инспекции на
пристанищното съоръжение за гарантиране, че продължават да се вземат
подходящите мерки за сигурност;
.5 п репоръчване и въвеждане на необходимите изменения в плана за сигурност на
пристанищното съоръжение за отстраняване на нередностите и актуализиране
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на плана, за да се отчетат основните
изменения, засягащи пристанищното
съоръжение;
.6 п о-отговорно отношение относно сигурността и бдителността на борда;
.7 г арантиране, че персоналът, отговорен
за сигурността на кораба, ще получи
съответната адекватна подготовка;
.8 у ведомяване на съответните власти и
поддържане на регистър за събития,
които заплашват сигурността на пристанищното съоръжение;
.9 координиране на привеждането в действие на плана за сигурност на кораба с
компетентния/те офицер/и по сигурността на компанията и със съответния
офицер по сигурността на кораба;
.10 о сигуряване на координация със службите по сигурността, където е уместно;
.11 г арантиране, че са спазени критериите
за персонала, отговорен за сигурността
на пристанищното съоръжение;
.12 г арантиране, че оборудването за сигурността, ако има такова, се използва,
подлага на изпитания, калибрира и
поддържа правилно; и
.13 подпомагане на офицера по сигурността
на кораба при потвърждаване на идентичността на лицата, желаещи да се
качат на борда на кораба, при поискване.
17.3 Офицерът по сигурността на пристанищ но то съоръжение се подпомага за
изпълнението на задълженията, възложени
му съгласно разпоредбите на глава XI-2 и
настоящата част от Кодекса.
18 ОБУЧЕНИЕ, УПРАЖНЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА НА
ПРИСТАНИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
18.1 Офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение и компетентни ят
персона л, нат оварен със сиг у рност та на
пристанищното съоръжение, трябва да имат
познания и да са получили подготовка съобразно препоръките, изложени в част Б от
настоящия кодекс.
18.2 Персоналът на пристанищните съоръжения, натоварен със специфични задачи
по сигурността, разбира задачите и отговорностите, които са му възложени за тази цел
така, както са описани в плана за сигурност на
пристанищното съоръжение, и има достатъчни познания и способности за изпълнение на
възложените задачи, съобразно препоръките,
изложени в част Б от настоящия кодекс.
18.3 За гарантиране на ефикасното прилагане на плана за сигурност на пристанищното
съоръжение се провеж дат тренировки на
подходящи периоди, като се вземат предвид
видовете операции, извършвани в пристанищното съоръжение, промените в състава
на персонала на пристанищното съоръжение,
типът кораби, обслужвани от пристанищното
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съоръжение, и други съществени обстоятелства, съобразно препоръките, изложени в част
Б от настоящия кодекс.
18.4 Офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение гарантира ефикасната
координаци я и прилагането на плана за
сигурност на пристанищното съоръжение,
като участва в тренировките, провеждани на
подходящи периоди, съобразно препоръките,
изложени в част Б от настоящия кодекс.
19 ПРОВЕРКА НА КОРАБИТЕ И ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА
19.1 Проверки
19.1.1 Всеки кораб, за който се прилага
настоящата част от Кодекса, подлежи на посочените по-долу проверки:
.1 п ървоначална проверка преди пускането
в експлоатация на кораба или преди да
се издаде за първи път свидетелството
съгласно раздел 19.2, включваща пълна проверка на корабната система за
сигурност и на всяко свързано с нея
оборудване, посочени в основните разпоредби на глава XI-2, на настоящата
част от Кодекса и на одобрения план за
сигурност на кораба; чрез тази проверка
се гарантира, че системата за сигурност
на кораба и всяко свързано с нея оборудване отговарят напълно на приложимите предписания на глава XI-2 и на
настоящата част от Кодекса, че тяхното
състояние е удовлетворително и че те
са адаптирани за услугата, за която е
предназначен корабът;
.2 п роверка на обновяването на интервали, посочени от администрацията,
но не надхвърлящи пет години, освен
ако се прилага раздел 19.3; чрез тази
проверка се гарантира, че системата за
сигурност на кораба и всяко свързано
с нея оборудване отговарят напълно на
приложимите предписания на глава XI-2,
на настоящата част от Кодекса и на одобрения план за сигурност на кораба, че
тяхното състояние е удовлетворително и
че са адаптирани за услугите, за които
е предназначен корабът;
.3 н ай-малко една меж динна проверка;
ако се извърши само една междинна
проверка, тя се провежда между втората и третата година от издаването на
свидетелството така, както е определено
в правило I/2(н); междинната проверка
включва инспекция на системата за сигурност на кораба и всякакво свързано
с нея оборудване, за да се гарантира, че
състоянието им е удовлетворително за
услугите, за които е предназначен корабът; върху свидетелството се отбелязва
проведената междинна проверка;
.4 в сяка допълнителна проверка, разпоредена от администрацията.
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19.1.2 Проверките на корабите се извършват
от служители на администрацията. Администрацията може във всеки случай да повери
проверките на призната организация по сигурността, посочена в правило XI-2/1.
19.1.3 Във всички тези случаи заинтересованата администрация гарантира изцяло пълното
извършване и ефикасността на проверката и
се ангажира да вземе необходимите мерки за
изпълнение на това задължение.
19.1.4 Системата за сигурност на кораба
и всякакво свързано с нея оборудване се
поддържат след проверката така, че да продължат да съответстват на разпоредбите на
правила XI-2/4.2 и XI-2/6, на настоящата част
от Кодекса и на одобрения план за сигурност
на кораба. Когато е била извършена една от
проверките, предписани в текстовете на раздел 19.1.1, не се внася никакво изменение в
системата за сигурност или на каквото и да е
свързано с нея оборудване, нито в одобрения
план за сигурността на кораба, без съгласието
на администрацията.
19.2 Издаване на свидетелство или заверка
19.2.1 Международно свидетелство за сигурността на кораба се издава след първоначална
проверка или проверка за обновяване съгласно
разпоредбите на раздел 19.1.
19.2.2 Това свидетелство се издава или заверява или от администрацията, или от призната организация по сигурността, действаща
от името на администрацията.
19.2.3 Договарящото правителство може, по
молба на администрацията, да изиска проверка
на кораба. Ако е убедено, че са спазени разпоредбите на раздел 19.1.1, то издава на кораба
Международно свидетелство за сигурност на
кораба или разрешава издаването му и при
необходимост прави заверка или разрешава
полагането є върху свидетелството на кораба
в съответствие с настоящия кодекс.
19.2.3.1 Копие от свидетелството и копие
от доклада за проверката се предоставят в
най-кратък срок на администрацията, която
е отправила искането.
19.2.3.2 Всяко така издадено свидетелство
съдържа декларация, в която се посочва, че
е издадено по искане на администрацията.
То има същата стойност и се приема при същите условия като свидетелството, издадено
по силата на раздел 19.2.2.
19.2.4 Международното свидетелство за сигурност на кораба се издава според образеца,
фигуриращ в допълнението към настоящия
кодекс. Ако използваният език не е нито английски, нито испански, нито френски, текстът
включва и превод на един от тези езици.
19.3 Продължителност и валидност на
свидетелството
19.3.1 Международното свидетелство за
сигурност на кораба се издава за период,
чиято продължителност се установява от
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администрацията, без тази продължителност
да надвишава пет години.
19.3.2 Когато проверката на обновяването
е приключила три месеца преди датата на
изтичане на валидността на съществуващото
свидетелство, новото свидетелство важи от
датата на приключването на проверката на
обновяване до дата не по-късна от пет години
след датата на изтичане на валидността на
наличното свидетелство.
19.3.2.1 Когато проверка за обновяването
е приключила след датата на изтичане на валидността на съществуващото свидетелство,
новото свидетелство е валидно от датата на
приключване на проверката на обновяване до
дата не по-късна от пет години след датата
на изтичане на валидността на наличното
свидетелство.
19.3.2.2 Когато проверка на обновяването е
приключила повече от три месеца преди датата
на изтичането на валидността на наличното
свидетелство, новото свидетелство е валидно
от датата на приключване на проверката на
обновяване до дата не по-късна от пет години
след датата на приключване на проверката
на обновяването.
19.3.3 Ако едно свидетелство е издадено
за срок, по-малък от пет години, администрацията може да продължи валидността
му след датата на изтичането є до края на
максималния период, посочен в раздел 19.3.1,
при условие че проверк ите, у поменати в
раздел 19.1.1, които са приложими, когато
свидетелството е издадено за пет години, са
извършени целесъобразно.
19.3.4 Ако след приключването на проверка
на обновяването не може да бъде издадено ново
свидетелство или то е предоставено на кораба
преди датата на изтичане на валидността на
наличното свидетелство, администрацията
или признатата организация по сигурността,
действаща от името на администрацията,
може да завери наличното свидетелство.
Това свидетелство се приема за валидно за
нов период, който не може да надвишава пет
месеца, считани от датата на изтичането на
валидността му.
19.3.5 Ако на датата на изтичане на валидността на свидетелството му корабът не
се намира в пристанище, в което може да се
извърши проверка, администрацията може да
продължи валидността на това свидетелство.
Във всеки случай това продължаване се разрешава, единствено за да се позволи на кораба да
приключи своето пътуване към пристанището,
в което следва да бъде подложен на проверка,
и то единствено в случай че тази мярка изглежда навременна и разумна. В такива случаи
валидността на никакво свидетелство не може
да бъда продължавана за период повече от три
месеца. Корабът, на който е позволено подобно
продължение, няма право въз основа на това
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продължение, след пристигането в пристанището, в което той следва да бъде подложен на
проверка, да отпътува оттам, без да е получил
ново свидетелство. Когато приключи проверката на обновяването, новото свидетелство е
валидно до дата не по-късна от пет години от
датата на изтичане на валидността на наличното свидетелство, преди да е било разрешено
продължаването.
19.3.6 Свидетелство, издадено на кораб, извършващ кратки пътувания, чиято валидност
не е била продължена въз основа на предишните разпоредби на настоящия раздел, може да
се продължи от администрацията за гратисен
период, който не надхвърля един месец след
изтичането на валидността, посочена в това
свидетелство. Когато приключи проверката на
обновяването, новото свидетелство е валидно
до дата не по-късна от пет години след датата
на изтичане на валидността на наличното
свидетелство, преди да е било разрешено
продължаването.
19.3.7 Когато междинната проверка приключи в срок, по-кратък от уточнения в
раздел 19.1.1:
.1 д атата на изтичане на ва лидност та,
посочена в свидетелството, се заменя
посредством заверка с дата, която не
е по-късна от три години след датата,
на която е прик лючила меж динната
проверка;
.2 д атата на изтичане на валидността може
да остане непроменена, при условие че
една или повече допълнителни проверки
бъдат извършени така, че да не бъдат
надвишени максималните срокове между
проверките, предписани в текстовете на
раздел 19.1.1.
19.3.8 Свидетелство, издадено по силата на
раздел 19.2, престава да бъде валидно в който
и да е от следните случаи:
.1 а ко основните проверки не са приключили в сроковете, уточнени в раздел 19.1.1;
.2 а ко заверките, предписани в текстовете на
раздели 19.1.1.3 и 19.3.7.1, при положение
че те се прилагат, не са били положени
върху свидетелството;
.3 когато компания поема отговорността
за експлоатация на кораб, който не е
бил в експлоатация преди това в същата
компания, и
.4 а ко корабът минава под флага на друга
държава.
19.3.9 В случай че:
.1 кораб мине под флага на друго договарящо правителство, договарящото
правителство, под чийто флаг корабът
е бил упълномощен да плава, следва
колкото е възможно по-скоро да изпрати
на администрацията – правоприемник,
копия от Международното свидетелство
за сигурност на кораба или всички свър-
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зани с Международното свидетелство
за сигурност на кораба сведения, които
корабът е получил преди прехвърлянето,
както и копия от наличните доклади за
проверки по сигурността, или
.2 компания поема отговорността за експлоатацията на кораб, който не е бил в
експлоатация от същата компания преди
това, предишната компания в най-кратък
срок изпраща на новата експлоатираща
компания копия от всички сведения
относно Международното свидетелство
за сигурност на кораба или улеснява
проверките, описани в раздел 19.4.2.
19.4 Издаване на временно свидетелство
19.4.1 Свидетелствата, описани в раздел 19.2,
се издават, само ако администрацията, която
издава свидетелството, е изцяло убедена, че
корабът отговаря на предписанията на раздел
19.1. Във всеки случай след 1 юли 2004 г. за:
.1 к ораб без свидетелство или кораб по
време на доставянето му или преди
пускането или повторното му пускане
в експлоатация,
.2 кораб, плаващ под флага на договарящо
правителство и преминаващ под флага
на друго договарящо правителство,
.3 кораб, плаващ под флага на държава,
която не е договарящо правителство,
преминаващ под флага на договарящо
правителство, или
.4 к омпания, поемаща отговорността за
експлоатация на кораб, който преди това
не е бил експлоатиран от нея,
докато се издаде свидетелството, посочено
в раздел 19.2, администрацията може да издаде временно Международно свидетелство за
сигурност на кораба по установения образец,
посочен в допълнението към настоящата част
от Кодекса.
19.4.2 Временно международно свидетелство за сигурност на кораба се издава, само
ако администрацията или признатата организация по сигурността, действаща от името
на администрацията, е проверила, че:
.1 е била извършена оценката на плана
за сигурност на кораба, предписана от
настоящата част от Кодекса;
.2 копие от плана за сигурност на кораба,
който отговаря на предписанията на
глава XI-2 и на настоящата част от Кодекса, се намира на борда на кораба, като
планът е бил представен за проучване и
одобрение и е бил приложен на кораба;
.3 корабът е снабден с алармена система за
сигурност на кораба, която отговаря на
предписанията на правило XI-2/6, ако
се изисква такава система;
.4 о фицерът по сигурността на компанията:
.1 гарантира, че:
.1 п ланът за сигурност на кораба е разгледан, за да се установи съответствие
с настоящата част от Кодекса,
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.2 п
 ланът е бил представен за одобрение, и
.3 п ланът се прилага на борда на кораба, и
.2 е установил необходимите разпоредби,
включително тези относно упражненията, тренировките и вътрешните
проверки, посредством които той преценява, че корабът ще премине успешно
предписаната проверка съгласно раздел
19.1.1.1 в шестмесечен срок;
.5 и звършени са приготовления за провеждане на изискваните проверки съгласно
раздел 19.1.1.1;
.6 к апитанът, офицерът по сигурността
на кораба и останалият персонал на
борда, отговорни за изпълнението на
специфични задачи по сигурността, са
напълно наясно със своите задължения
и отговорности така, както са посочени
в настоящата част от Кодекса, и със
съответните разпоредби на плана за
сигурност на кораба, който се намира
на борда, при положение че тези сведения са предоставени на работния език
на борда на кораба или на езика, който
разбират, и
.7 о фицерът по сигурността на кораба отговаря на предписанията на настоящата
част от Кодекса.
19.4.3 Временното международно свидетелство за сигурност на кораба може да бъде
издадено от администрацията или от упълномощена призната организация по сигурността,
действаща от нейно име.
19.4.4 Временното международно свидетелство за сигурност на кораба е валидно шест
месеца или до датата на издаване на свидетелството съгласно раздел 19.2, ако тази дата е
преди това, и не може да бъде продължавано.
19.4.5 Никое договарящо правителство
не приема дадено Временно международно
свидетелство за сигурност на кораба да се
издава впоследствие за кораб, ако по мнението на администрацията или признатата
организация по сигурността една от причините, поради които корабът или компанията
изисква такова свидетелство, е, за да се оттегли от задължението да отговори напълно
на изискванията на глава XI-2 и настоящата
част от Кодекса след периода на валидност
на първоначалното временно свидетелство,
описан в раздел 19.4.4.
19.4.6 За целите на прилагането на правило XI-2/9 договарящите правителства могат,
преди да приемат Временно международно
свидетелство за сигурност на кораба като
валидно свидетелство, да се уверят, че са
били изпълнени условията съгласно раздели
19.4.2.4 – 19.4.2.6.
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ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЧАСТ А
Допълнение 1
Образец на Международно свидетелство за сигурност на кораб
МЕЖДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СИГУРНОСТ НА КОРАБ
(Официален печат)
Свидетелство Номер

(Държава)
Издадено съгласно разпоредбите на

МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА СИГУРНОСТ НА КОРАБИТЕ И ПРИСТАНИЩНИТЕ
СЪОРЪЖЕНИЯ
Под контрола на правителството на__________________________
(име на държавата)
от ______________________________________________________
(упълномощено(и) лице(а) или организация)
Име на кораба:
Отличителен номер или букви: ...........................................................
Пристанище на регистрация: ............................... .. ............................
Вид на кораба:
...................................................................
Бруто тонаж:
...................................................................
ИМО номер:
...................................................................
Наименование и адрес на Компанията: ..............................................
С ТОВА СЕ УДОСТОВЕРЯВА:
1

че системата за сигурност и свързаното с нея оборудване за сигурност на кораба са
проверени в съответствие с част А, раздел 19.1 от Международния кодекс за сигурност
на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS);

2

че проверката е показала, че системата за сигурност и свързаното с нея оборудване за
сигурност на кораба са задоволителни във всяко отношение и че корабът отговаря на
приложимите изисквания на глава XI-2 от Конвенцията и на част А от Международния
кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения;

3

че корабът е снабден с одобрен план за сигурност на кораба.

Дата на първоначална проверка/проверка за подновяване, на която се основава това
свидетелство: .........................................................................................
Свидетелството е валидно до...............................................................
подлежи на проверки в съответствие с част А, раздел 19.1.1 от Международния кодекс за
сигурност на корабите и пристанищните съоръжения.
Издадено в ......................................
(място на издаване на свидетелството)
Дата на издаване...........

...........................
(подпис на надлежно упълномощеното
длъжностно
лице,
издаващо
свидетелството)
(Печат или щемпел на издаващия орган, според случая)
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ОДОБРЕНИЕ ЗА МЕЖДИННИ ПРОВЕРКИ
С ТОВА СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че при междинна проверка, изисквана съгласно част А,
раздел 19.1.1 от Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните
съоръжения, е установено, че корабът отговаря на съответните разпоредби на глава XI-2 от
Конвенцията и част А от Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните
съоръжения.
Междинна проверка

Подписана от .....................
(Подпис на упълномощено длъжностно лице)
Място ..................................
Дата......................................

(Печат или щемпел на органа, според случая)
ОДОБРЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ*
Допълнителна проверка

Подписана от ......................
(Подпис на упълномощено длъжностно лице)
Място ..................................
Дата......................................
(Печат или щемпел на органа, според случая)

Допълнителна проверка

Подписана от: ...........................................................
(Подпис на упълномощено длъжностно лице)
Място ..................................
Дата ............................................................................
(Печат или щемпел на органа, според случая)

Допълнителна проверка

Подписана от: ..........................................................
(Подпис на упълномощено длъжностно лице)
Място ………………………….
Дата

………………………….

(Печат или щемпел на органа, според случая)
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОВЕРКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗДЕЛ А/19.3.7.2 ОТ
МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА СИГУРНОСТ НА КОРАБИТЕ И
ПРИСТАНИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
С ТОВА СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че при допълнителна проверка, изисквана съгласно част А,
раздел 19.3.7.2 от Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните
съоръжения, е установено, че корабът отговаря на съответните разпоредби на глава XI-2 от
Конвенцията и част А от Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните
съоръжения.
Подписана от ...............
(Подпис на упълномощено длъжностно лице)
Място ........................................................................
Дата ...............................
(Печат или щемпел на органа, според случая)
ОДОБРЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА
СВИДЕТЕЛСТВОТО, АКО ТОЙ Е ВАЛИДЕН ЗА ПО-МАЛКО ОТ 5 ГОДИНИ,
КОГАТО СЕ ПРИЛАГА РАЗДЕЛ A/19.3.3 ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА
СИГУРНОСТ НА КОРАБИТЕ И ПРИСТАНИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
Корабът отговаря на съответните разпоредби на част А от Международния кодекс за
сигурност на корабите и пристанищните съоръжения и свидетелството, в съответствие с част
А, раздел 19.3.3 от Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните
съоръжения, се приема за валидно до
Подпис ..............................
(Подпис на упълномощено длъжностно лице)
Място ..........................................................................
Дата .....................................
(Печат или щемпел на органа, според случая)
ОДОБРЕНИЕ В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРОВЕРКАТА ЗА ПОДНОВЯВАНЕ Е
ЗАВЪРШЕНА И СЕ ПРИЛАГА РАЗДЕЛ A/19.3.4 ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС
ЗА СИГУРНОСТ НА КОРАБИТЕ И ПРИСТАНИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
Корабът отговаря на съответните разпоредби на част А от Международния кодекс за
сигурност на корабите и пристанищните съоръжения и свидетелството, в съответствие с част
А, раздел 19.3.4 от Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните
съоръжения, се приема за валидно до
Подпис ............................
(Подпис на упълномощено длъжностно лице)
Място ........................................................ ……………..
Дата .................................................................................
(Печат или щемпел на органа, според случая)
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ОДОБРЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА
СВИДЕТЕЛСТВОТО ДО ДОСТИГАНЕ НА ПРИСТАНИЩЕТО НА ПРОВЕРКА,
КЪДЕТО СЕ ПРИЛАГА РАЗДЕЛ А/19.3.5 ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА
СИГУРНОСТ НА КОРАБИТЕ И ПРИСТАНИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ИЛИ ЗА
ГРАТИСЕН ПЕРИОД, КОГАТО СЕ ПРИЛАГА РАЗДЕЛ А/19.3.6 ОТ
МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА СИГУРНОСТ НА КОРАБИТЕ И
ПРИСТАНИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
В съответствие с раздел 19.3.5/19.3.6*, част А от Международния кодекс за сигурност на
корабите и пристанищните съоръжения, това свидетелство се приема за валидно до
Подпис ...............................
(Подпис на упълномощено длъжностно лице)
Място .................................
Дата .....................................
(Печат или щемпел на органа, според случая)
ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДАТАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА ВАЛИДНОСТТА,
КОГАТО СЕ ПРИЛАГА РАЗДЕЛ А/19.3.7.1 ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА
СИГУРНОСТ НА КОРАБИТЕ И ПРИСТАНИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
Съгласно раздел 19.3.7.1 от част А от Международния кодекс за сигурност на корабите и
пристанищните съоръжения, новата дата на изтичане на валидността е
Подпис ...............................
(Подпис на упълномощено длъжностно лице)
Място .................................
Дата .....................................
(Печат или щемпел на органа, според случая)

* Ненужното се зачерква.
** В случай на попълване на тази част от свидетелството, датата на изтичане на валидността, посочена на
лицевата страна на свидетелството, съответно също се изменя.
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ДОПЪЛНЕНИЕ 2
Образец на Временното международно свидетелство за сигурност на кораба
ВРЕМЕННО МЕЖДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СИГУРНОСТ НА КОРАБ
(Официален печат)
Свидетелство номер

(Държава)
Издадено съгласно разпоредбите на

МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА СИГУРНОСТ НА КОРАБИТЕ И ПРИСТАНИЩНИТЕ
СЪОРЪЖЕНИЯ
(ISPS КОДЕКС)
Под ръководството на правителството на __________________
(име на държавата)
от ____________________________________________________
(упълномощено(и) лице(а) или организация)
Име на кораба:
Отличителен номер или букви: . .....................................................
Пристанище на регистрация: ..........................................................
Вид на кораба:
Бруто тонаж:
ИМО номер:
.............................. .
Наименование и адрес на компанията: ..........................................
Това последващо временно свидетелство ли е? Да/Не
Ако отговорът е „да“, дата на издаване на първоначалното временно свидетелство
С ТОВА СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ са спазени изискванията на раздел VI 9.4.2 от
Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения.
Това свидетелство се издава съгласно раздел А/19.4 от Международния кодекс за
сигурност на корабите и пристанищните съоръжения.
Свидетелството е валидно до ........................
Издадено в ........................ ... ................ ..
(място на издаване на свидетелството)
Дата на издаване ..............

……..………………..
(подпис на надлежно
упълномощеното длъжностно
лице, издаващо
свидетелството)

(Печат или щемпел на издаващия орган, според случая)
* Ненужното се зачертава

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

ЧАСТ Б
ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО РАЗПОРЕДБИТЕ
НА ГЛАВА XI-2 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА
ИЗМЕНЕНАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 Г. И НА
ЧАСТ А ОТ НАСТОЯЩИЯ КОДЕКС
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Общи разпоредби
1.1 В преамбюла на настоящия кодекс се
посочва, че глава XI-2 и част А от настоящия кодекс представляват нова международна
рамка, която определя мерките за засилване
на морската сигурност и посредством която
корабите и пристанищните съоръжения могат
да си сътрудничат за откриване и възпиране на
действия, заплашващи сигурността в сектора
на морските превози.
1.2 Настоящото въведение описва в сбит
вид процесите, предвидени за установяване
и прилагане на необходимите мерки и договорености за постигане и поддържане на
съответствие с разпоредбите на глава XI-2 и
на част А от настоящия кодекс. То посочва
също и основните елементи, във връзка с които
са препоръчани мерките. Тези препоръки са
изложени в параграфи от 2 до 19. Въведението
посочва също и основните елементи, които
се вземат под внимание при прилагането
на препоръките, отнасящи се до корабите и
пристанищните съоръжения.
1.3 Дори и ако ползващият настоящия
кодекс се интересува изключително от кораби, е строго препоръчително да прочете
настоящата част от кодекса в нейната цялост,
и по-специално параграфите, отнасящи се
до пристанищните съоръжения. Същото се
отнася и за ползвателите, интересуващи се
основно от пристанищни съоръжения; те
следва да прочетат и параграфите, отнасящи
се до корабите.
1.4 Препоръките, изложени в долупосочените параграфи, се отнасят основно до защитата
на кораба, когато последният се намира в пристанищно съоръжение. Въпреки това би било
възможно един кораб да представлява заплаха
за пристанищното съоръжение, ако, например,
веднъж влязъл в пристанищно съоръжение,
той би послужил за база за нападение. Когато в тях се предвиждат мерки за сигурност в
отговор на заплахи за сигурността, идващи
от кораби, тези, които пристъпват към оценка
на сигурността на пристанищното съоръжение
или които подготвят плана за сигурност на
пристанищното съоръжение, следва да помислят за качественото адаптиране на препоръките, представени в следващите параграфи.
1.5 Уместно е да се отбележи, че никоя
разпоредба на настоящата част от кодекса не
би могла да се прочете или изтълкува като
противоречаща на която и да било от разпоред-
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бите на глава XI-2 или на част А от настоящия
кодекс и че последните разпоредби винаги имат
приоритет над всякакво неволно двусмислие,
което може да се получи по невнимание в
настоящата част от кодекса. Препоръките,
изложени в настоящата част от кодекса, следва винаги да се четат, тълкуват и прилагат в
съгласие с целите, задачите и принципите на
глава XI-2 и част А от настоящия кодекс.
Отговорности на договарящите правителства
1.6 Договарящите правителства имат въз
основата на разпоредбите на глава XI-2 и на
част А от настоящия кодекс различни отговорности. Те включват по-специално следното:
– установяване на приложимото ниво на
сигурност,
– одобряване на плана за сигурност на
кораба и съответните изменения, внесени в
преди това одобрен план,
– проверка на съответствието на корабите
с разпоредбите на глава XI-2 и на част А от
настоящия кодекс и издаване на корабите на
Международно свидетелство за сигурност на
кораба,
– определяне на пристанищните съоръжения на тяхна територия, които са задължени
да назначат офицер по сигурността на пристанищното съоръжение, който ще е отговорен
за подготовката на плана за сигурност на
пристанищното съоръжение,
– да гарантират изпълнението и одобрението на оценката на сигурността на пристанищното съоръжение и всяко последващо
изменение, одобрено преди това,
– одобряване на план за сигурност на пристанищното съоръжение и всяко последващо
изменение, одобрено преди това,
– изпълнение на мерк ите, свързани с
контрола и със спазването на разпоредбите,
– подлагане на изпитване на одобрените
планове, и
– съобщаване на сведенията на Международната морска организация и на морския и
пристанищен сектор.
1.7 Договарящите правителства могат да
назначават или да създават в рамките на
правителството органи, чиято задача е изпълнението спрямо пристанищните съоръжения
на задачите, свързани със сигурността, които
са им отредени по силата на глава XI-2 от
Конвенция SOLAS и на част А от настоящия
кодекс. Те могат също така да упълномощават
признати органи за сигурност да изпълняват
някои задачи спрямо пристанищните съоръжения, но окончателното решение за приемане и одобряване на тези задачи следва да
се вземе от договарящото правителство или
от назначения орган. Администрациите могат
също да упълномощават признати органи за
сигурност да изпълняват по отношение на
корабите някои задачи по сигурността. За
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изпълнението на долупосочените задачи или
дейности не могат да се упълномощават признати организации по сигурност:
– установяване на приложимото ниво на
сигурност,
– определяне на пристанищните съоръжения на територията на договарящото правителство, които са задължени да назначат
офицер по сигурността на пристанищното
съоръжение и да подготвят план за сигурност
на пристанищното съоръжение,
– одобряване на оценката на сигурността
на пристанищното съоръжение или всякакви
последващи изменения в оценката, одобрени
преди това,
– одобряване на плана за сигурност на
пристанищното съоръжение или всяко последващо изменение в одобрен преди това план,
– изпълнение на мерките за контрол и
спазване на разпоредбите, и
– установяване на приложимите предписания в декларация за сигурност.
Установяване на нивото на сигурност
1.8 Договарящ и т е п ра ви т елс т ва нося т
отговорност за установяване на нивото на
сигу рност, прилагащо се в даден момент
както за корабите, така и за пристанищните
съоръжения. Част А от настоящия кодекс
определя три нива на сигурност за международно ползване, а именно:
– първо ниво на сигурност, нормално:
ниво, при което корабите и пристанищните
съоръжения се експлоатират нормално,
– второ ниво на сигурност, повишено: ниво,
прилагащо се, когато има повишен риск от
произшествие, свързано със сигурността, и
– трето ниво на сигурност, изключително:
ниво, прилагащо се в период от време, когато
рискът от инцидент е вероятен или неизбежен.
Компанията и корабът
1.9 Всяка компания, експлоатираща кораби,
за които се прилагат разпоредбите на глава
XI-2 и част А от настоящия кодекс, следва да
назначи офицер по сигурността на компанията
за компанията и офицер по сигурността на
кораба за всеки от нейните кораби. Задачите и
отговорностите на тези офицери и обучението,
което следва да са преминали, също както и
предписанията, прилагащи се за упражненията
и тренировките, са определени в част А от
настоящия кодекс.
1.10 Освен възложените му отговорности
офицерът по сигурността на компанията следва
да следи оценката на сигурността на кораба
да се извършва по подходящ начин, така че
планът за сигурност на кораба да бъде подготвен и предоставен за одобрение от администрацията или от нейно име и впоследствие
да има такова лице на борда на всеки кораб,
за който се прилагат разпоредбите на част А
от настоящия кодекс и за който това лице е
било назначено като офицер по сигурността
на компанията.
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1.11 Планът за сигурност на компанията
следва да посочи оперативните и физическите
мерки, които следва да се вземат на самия
кораб, за да се гарантира, че във всеки момент
той е бил в експлоатация при първо ниво на
сигурност. В плана се посочват също допълнителните или засилените мерки за сигурност,
които самият кораб взема, за да мине на второ
ниво и да бъде експлоатиран на това ниво,
когато получи съответната заповед. Освен това
в плана се посочват подготвителните мерки,
които би могъл да вземе, за да се ускори изпълнението на насоките, които би могъл да
получи от лицата, чиято задача е да реагират
на инцидент или на заплаха от инциденти
по сигурността при трето ниво на сигурност.
1.12 Корабите, за които се прилагат предписанията на глава XI-2 и на част А от
настоящия кодекс, следва да имат план за
сигурност, одобрен от администрацията или
от нейно име, и да се експлоатират съгласно
този план. Офицерът по сигурността на компанията и офицерът по сигурността на кораба
следят планът да остане пригоден и ефикасен,
и по-специално да се извършват вътрешните
проверки. Всякакво изменение на който и да е
одобрен елемент, определен от администрацията като подлежащ на одобрение, представлява
обект на ново изпитание и на ново одобрение,
преди да се впише в одобрения план и преди
неговото прилагане от кораба.
1.13 Корабът следва да има на борда си
Международно свидетелство за сигурност на
кораба, което сочи, че корабът удовлетворява предписанията на глава XI-2 и на част А
от настоящия кодекс. Част А от настоящия
кодекс съдържа разпоредби, отнасящи се до
проверката на съответствието на кораба с тези
предписания и с издаването на свидетелството въз основа на първоначална проверка, за
подновяване и междинна проверка.
1.14 Когато кораб се намира в пристанище
или се движи към пристанище на договарящо
правителство, това договарящо правителство
има правото, по силата на разпоредбите на
правило XI-2/9, да прилага по отношение на
този кораб различни мерки по контрола и
спазването на разпоредбите. Корабът се подлага на инспекциите, предвидени в рамките
на контрола на корабите от страна на държавата на пристанището. Тези инспекции обаче
нормално не бива да включват проучване на
плана за сигурност на кораба в чистия му вид,
освен при особени обстоятелства. Корабът
може също да е обект на допълнителни мерки
за контрол, ако договарящото правителство,
прилагащо мерките по контрол и по спазване
на разпоредбите, има основания да смята, че
сигурността на кораба или на пристанищните
съоръжения, които той обслужва, е застрашена.
1.15 Корабът следва също да има на борда си сведения, които е възможно да бъдат
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поставени на разположение на договарящите
правителства по тяхно искане, които посочват кой е отговорен за наемането на работа
на корабния персонал, който взема решения
по различни аспекти на заетостта на кораба.
Пристанищно съоръжение
1.16 Всяко договарящо правителство следва
да направи така, че оценката на сигурността
на пристанищно съоръжение да се изработва
за всяко пристанищно съоръжение на негова
територия, предоставящо услуги на кораби,
извършващи международни пътувания. Към
тази оценка може да пристъпи договарящото
правителство, назначеният орган или признатият орган по сигурността. След като бъде
изработена оценка на сигурността на пристанищното съоръжение, тя следва да бъде
одобрена от заинтересованото договарящо
правителство или от назначения орган, които не
могат да делегират тази отговорност. Оценката
на сигурността на пристанищното съоръжение
може да се преразглежда периодично.
1.17 Оценката на сигурността на пристанищното съоръжение основно представлява
анализ на риска във всички аспекти на експлоатацията на пристанищното съоръжение,
предназначена да идентифицира страната или
страните, за които е най-вероятно да станат
и/или рискуват да станат цел на нападение.
Рискът за сигурността зависи от заплахата
от нападение, добавена към уязвимостта на
целта, плюс последиците от нападението.
Оценката съдържа следните елементи:
– определяне на доловената заплаха за
пристанищните съоръжения и инфраструктури,
– идентифициране на възможните уязвими
точки, и
– изчисляване на последиците от инциденти.
След приключване на анализа е възможно
да се получи глобална оценка на нивото на
риска. Оценката на сигурността на пристанищното съоръжение позволява да се знае кои
са пристанищните съоръжения, от които се
изисква да назначат офицер по сигурността
на пристанищното съоръжение и да подготвят план за сигурност на пристанищното
съоръжение.
1.18 Пристанищните съоръжения, които
следва да отговорят на предписанията на
глава XI-2 и част А от настоящия кодекс, са
задължени да назначат офицер по сигурността
на пристанищното съоръжение. Задачите и
отговорностите на тези офицери и обучението, през което ще преминат, както и предписанията, прилагащи се за упражненията
и тренировките, са определени в част А от
настоящия кодекс.
1.19 В плана за сигурност на пристанищното съоръжение се посочват оперативните и
физическите мерки за сигурност, които пристанищното съоръжение предприема, за да се
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увери, че във всеки момент е в експлоатация
при първо ниво на сигурност. В плана се посочват също допълнителните или засилените
мерки за сигурност, които пристанищното
съоръжение може да вземе, за да премине към
второ ниво на сигурност и да е в експлоатация
при това ниво, когато се получи съответната
заповед. Освен това в плана се посочват подготвителните мерки, които пристанищното
съоръжение може да вземе, за да се ускори
прилагането на нарежданията, които биха могли да се получат от лицата, чиято задача е да
реагират на инцидент или заплаха от инцидент
по сигурността при трето ниво на сигурност.
1.20 Пристанищните съоръжения, които
следва да се съобразяват с предписанията на
глава XI-2 и на раздел А от настоящия кодекс, са задължени да имат план за сигурност
на пристанищното съоръжение, одобрен от
заинтересованото договарящо правителство
или назначен орган, и да са в експлоатация
съгласно този план. Офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение прилага
разпоредбите на този план и следи планът да
остане ефикасен и пригоден, и по-специално да
се извършват вътрешните проверки по прилагане на плана. Всяко изменение на елементите
на одобрен план, за които заинтересованото
договарящо правителство или назначен орган
са решили, че подлежат на одобрение, следва
да бъде подложено на преразглеждане и на
ново одобрение, преди да се впише в одобрения план и да се приложи в пристанищното
съоръжение. Заинтересованото договарящо
правителство или назначеният орган могат
да подлагат на изпитание плана за проверка
на ефикасността му. Оценката на сигурността
на пристанищното съоръжение, изработена за
съответното пристанищно съоръжение или въз
основа на която е бил изработен планът, се
ревизира периодично. Всички тези дейности
могат да доведат до задължение за внасяне на
изменения в одобрения план. Всяко изменение
на определени елементи от одобрен план се
представя за одобрение от заинтересованото договарящо правителство или назначения орган.
1.21 Корабите, които използват пристанищни съоръжения, могат да бъдат подлагани на инспекции, предвидени в рамките на
контрола на корабите от страна на Държавен
пристанищен контрол, и да бъдат обект на
допълнителни контролни мерки, посочени в
правило XI-2/9. Основните органи могат да
поискат да им бъдат предоставени сведения
за кораба, за товара му, за неговите пътници
и персонала на борда преди влизането на
кораба в пристанището. В някои случаи е
възможно да бъде отказан достъп за влизане
в пристанището.
Информация и съобщаване
1.22 Глава XI-2 и част А от настоящия кодекс
разпореждат договарящите правителства да
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предоставят някои сведения на Международната морска организация и тези сведения да
се разпространяват за гарантиране на ефективната комуникация между договарящите
правителства и между офицерите по сигурността на компанията/на кораба и офицерите по
сигурността на пристанищното съоръжение.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1 Никаква препоръка не се предоставя
във връзка с определенията, изложени в глава
XI-2 или в част А от настоящия кодекс.
2.2 По смисъла на настоящата част от
кодекса:
.1 „раздел“ означава раздел от част А от
кодекса и е обозначен като „раздел А/
(следван от номера на раздела)“;
.2 „ параграф“ означава параграф от настоящата част от кодекса и е обозначен
като „параграф (следван от номера на
раздела)“, и
.3 и зразът „договарящо правителство“, когато е използван в параграфи от 14 до 18,
означава „договарящото правителство,
на чиято територия се намира пристанищното съоръжение“ и включва също
така позоваване на „назначения орган“.
3. ПРИЛАГАНЕ
Общи положения
3.1 Когато се прилагат разпоредбите на глава
XI-2 и на част А от настоящия кодекс, следва
да се имат предвид препоръките, изложени в
настоящата част от кодекса.
3.2 Следва да се отчита, че степента, в която
се прилагат препоръките относно корабите,
зависи от типа на кораба, от неговия товар
и/или неговите пътници, от търговското му
предназначение и от характеристиките на
пристанищните съоръжения, където спира.
3.3 В същото време, относно препоръките
за пристанищните съоръжения, степента, в
която се прилагат тези препоръки, зависи
от пристанищното съоръжение, от типовете
кораби, използващи пристанищното съоръжение, от типовете товар и/или пътници и
от търговското предназначение на корабите,
които спират в пристанищното съоръжение.
3.4 Разпоредбите на глава XI-2 и на част А
от настоящия кодекс не следва да се прилагат
за пристанищни съоръжения, конструирани и
използвани основно за военни цели.
4. ОТГОВОРНОСТИ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ
ПРАВИТЕЛСТВА
Защита на оценките и на плановете
4.1 Договарящите правителства гарантират,
че са взети подходящи мерки, за да не се разгласява без разрешение и да се възпрепятства
всякакъв неразрешен достъп до всяка поверителна информация, свързана с оценката на
сигурността на кораба, оценката на сигурността на пристанищното съоръжение и плана
за сигурност на пристанищното съоръжение,
както и специалните оценки и планове.
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Назначени органи
4.2 Договарящ и те п рави телст ва могат
да излъчват в рамките на правителството
орган, назначен за изпълнение на задачите
по сигурността, с които са натоварени, така,
както са изброени в глава XI-2 или в част А
от настоящия кодекс.
Признати организации по сигурността
4.3 Договарящите правителства могат да
оправомощават призната организаци я по
сигурност да извършва някои дейности по
сигурността, включително:
.1 одобряване на плановете за сигурност
на кораба или изменения в тези планове
от името на администрацията;
.2 п роверка и сертифициране, че корабите
отговарят на предписанията на глава
XI-2 и на част А от настоящия кодекс
от името на администрацията, и
.3 и звършване на оценките за сигурност на
пристанищното съоръжение, изисквани
от договарящото правителство.
4.4 Признатата организация по сигурността може също да предостави на компаниите
или пристанищните съоръжения нареждания
или да предложи сътрудничество по въпроси,
рефлектиращи върху сигурността, включително оценките за сигурност на кораба, плановете
за сигурност на кораба, оценките за сигурност
на пристанищното съоръжение или плановете
за сигурност на пристанищното съоръжение.
Тя може също така да ги подпомага при установяването на един от тези планове или
една от тези оценки. Признатата организация
по сигурността, която е участвала в изготвянето на оценка на сигурността на кораба
или план за сигурност на кораба, не може да
бъде упълномощавана да одобрява този план.
4.5 Когато оправомощават признатата
организация по сигурността да действа от
тяхно име, договарящите правителства следва
да вземат предвид компетентността на този
орган. Признатата организация по сигурността
може да покаже:
.1 ч е има необходимата компетентност в
съответните области на сигурността;
.2 че има достатъчни познания за корабните
и пристанищните операции, и по-специално за концепцията и конструкцията
на корабите, ако предоставя услуги на
кораби, и за концепцията и конструкцията на пристанищата, ако предоставя
услуги на пристанищни съоръжения;
.3 ч е е в състояние да оцени рисковете за
сигурността, които могат да възникнат
по време на корабни и пристанищни операции, включително взаимодействието
кораб/пристанище, и да определя как да
бъдат сведени до минимум тези рискове;
.4 че е в състояние да поддържа и повишава
нивото на специализирани познания на
своя персонал;
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.5 ч
 е може да следи персоналът є винаги
да се ползва с доверие;
.6 че може да поддържа подходящите мерки
за предотвратяване на неразрешеното
разгласяване на всякаква чувствителна
информация, свързана със сигурността,
или неразрешения дост ъп до такава
информация;
.7 ч е познава предписанията на глава XI-2
и на част А от настоящия кодекс, както
и правилата за сигурност на съответното
национално и международно законодателство;
.8 ч е познава актуалните заплахи за сигурността и техните различни форми;
.9 ч е има познания в областта на откриването и разпознаването на оръжия и на
опасни вещества и устройства;
.10 че има познания в областта на разпознаването на недискриминационна основа
на характеристиките и поведенческите
шаблони на лица, които биха представлявали заплаха за сигурността;
.11 ч е познава похватите, използвани за
заобикаляне на мерките за сигурност, и
.12 ч е познава оборудването и системите
за сигурност и за наблюдение и ограниченията при използването им.
Когато делегират специфични задачи на
признатата организация по сигурността, договарящите правителства, включително администрациите, следва да гарантират, че признатата
организация по сигурността има необходимата
компетентност за поемане на задачите.
4.6 Призната организация така, както е
определено в правило I/6, която отговаря
на предписанията на правило XI-1/1, може
да се назначава като призната организация
по сигурността, при условие че притежава
необходимата компетентност в областта на
сигурността съгласно параграф 4.5.
4.7 Пристанищен орган или оператор на
пристанищно съоръжение може да се назначава като призната организация по сигурността, при условие че притежава необходимата
компетентност в областта на сигурността
съгласно параграф 4.5.
Установяване на нивото на сигурност
4.8 Договарящите правителства установяват нивото на сигурност, като вземат предвид
информацията за общите и специфичните
заплахи. Договарящите правителства установяват ниво на сигурност, прилагащо се за
корабите и за пристанищните съоръжения,
на едно от следните три равнища:
– първо ниво на сигурност, нормално:
ниво, при което корабът или пристанищното
съоръжение са в нормална експлоатация,
– второ ниво на сигурност, повишено: ниво,
прилагащо се, когато съществува повишен
риск за сигурността, и
– трето ниво на сигурност, изключително:
ниво, прилагащо се за период от време, когато
рискът от инцидент е вероятен или неизбежен.
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4.9 Установяването на трето ниво на сигурност е изключителна мярка, прилагаща
се, единствено когато е налице надеждна
информация, че е вероятно или неизбежно
да се сл у чи произшествие, свързано със
сигурността. Трето ниво на сигурност се
установява единствено за идентифицирания
период на заплахата за сигурността или за
самото произшествие, свързано със сигурността. Нивото на сигурност може да премине
както от първо ниво на второ ниво и след
това на трето ниво на сигурност, така и от
първо ниво на сигурност направо на трето
ниво на сигурност.
4.10 Последната отговорна инстанция за
сигурността на кораба е винаги капитанът.
Дори на трето ниво на сигурност капитанът
може да поиска от лицата, натоварени да
действат при инцидент или при заплаха от
инцидент по сигурността, да уточнят или да
изменят нарежданията, които са дали, ако
има основания да смята, че при даване на
ход на някои от тези нареждания е налице
риск за сигурността на кораба му.
4.11 Офицерът по сигурността на компанията или офицерът по сигурността на кораба
влизат във връзка възможно най-бързо с
офицера по сигурността на пристанищното
съоръжение, назначен като такъв в пристанищното съоръжение, където корабът има
намерение да спре, за да се определи нивото
на сигурност, което се прилага за въпросния
кораб в това пристанищно съоръжение. След
като установи връзка с кораба, офицерът по
сигурността на пристанищното съоръжение
информира кораба за всяка промяна, която
може да се извърши впоследствие за нивото
на сигурност на пристанищното съоръжение,
и предоставя на кораба всички съществени
сведения, които имат връзка със сигурността.
4.12 Въпреки че в някои случаи даден кораб
може да се експлоатира при ниво на сигурност, по-високо от това на пристанищното
съоръжение, в което спира, корабът в никакъв
случай не може да има ниво на сигурност, пониско от това на пристанищното съоръжение,
в което спира. Ако даден кораб има ниво на
сигурност, по-високо от това на пристанищното
съоръжение, което има намерение да използва,
офицерът по сигурността на компанията или
офицерът по сигурността на кораба уведомява
незабавно офицера по сигурността на пристанищното съоръжение. Офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение следва
да извърши оценка на особената ситуация в
сътрудничество с офицера по сигурността на
компанията или офицера по сигурността на
кораба и да съгласува подходящите мерки за
сигурност, които да се вземат на кораба и
които биха могли да включат установяването
и подписването на декларация за сигурност.
4.13 Договарящите правителства следва да
проучат средствата, които позволяват бързо

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

обнародване на сведенията за измененията в
нивото на сигурността. Администрациите биха
могли да използват съобщенията NAVTEX или
становищата на навигаторите, за да информират кораба, офицера по сигурността на компанията и офицера по сигурността на кораба за
измененията в нивото на сигурност. Те биха
могли да използват и други методи за комуникация, които предлагат еквивалентна бързина
и покритие, дори и по-добри. Договарящите
правителства следва да създадат средство за
уведомяване на офицера по сигурността на
пристанищното съоръжение за измененията
в нивото на сигурност. Договарящите правителства създават и актуализират списък с
координатите на лицата, които се информират
за измененията в нивото на сигурността. Ако
нивото на сигурността не е оценено като представляващо особено поверително сведение,
първоначалните сведения за заплахата могат
да бъдат строго поверителни. Договарящите правителства следва да разгледат много
внимателно типа и детайлите на сведенията,
които съобщават, и метода, който използват
за уведомяване на офицера по сигурността
на компанията, офицера по сигурността на
кораба и офицера по сигурността на пристанищното съоръжение.
Контактни точк и и сведени я относно
плановете за сигурност на пристанищните
съоръжения
4.14 Когато пристанищно съоръжение има
план за сигурност на пристанищното съоръжение, това се съобщава на Организацията.
Това сведение се съобщава и на офицерите
по сигурността на компанията и на кораба.
Никакво друго сведение относно плана за
сигурност на пристанищното съоръжение не
може да се публикува, освен факта, че той
действа на място. Договарящите правителства
предвиждат създаването на контактни точки,
които могат да са централни или регионални,
или друг начин, позволяващ предоставянето
на актуализирани сведения на местата, където
се намират плановете за сигурност на пристанищното съоръжение, както и данните на
съответния офицер по сигурността на пристанищното съоръжение. Сведенията за наличието на тези контактни точки се публикуват.
Тези контактни точки могат да предоставят и
сведения за признатите органи за сигурност,
определени да действат от името на договарящото правителство, както и детайлите за
специфичните възложени им отговорности и
условията на тяхното хабилитиране.
4.15 Ако едно пристанище няма план за
сигурност на пристанищното съоръжение (и
следователно няма и офицер по сигурността
на пристанищното съоръжение), централната
или регионалната контактна точка следва да
е в състояние да идентифицира лицето на сушата, което има необходимите квалификации
да организира въвеждането на подходящите
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мерки за сигурност, ако е необходимо, за
времето на престоя на кораба.
4.16 Договарящите правителства следва
също да предоставят координатите на правителствените служители, които офицерът
по сигурността на компанията, офицерът по
сигурността на кораба или офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение може
да уведомява за своята загриженост относно
сигурността. Тези правителствени служители
следва да оценят тези доклади, преди да предприемат подходящи мерки. Сигнализираните
поводи за загриженост може да имат връзка с
мерките за сигурност, зависещи от юрисдикцията на друго договарящо правителство. В
такъв случай служителите на договарящите
правителства предвиждат контакти със своите
колеги в другото договарящо правителство,
за да преценят уместно ли е предприемането
на корективни мерки. За тази цел на Международната морска организация се съобщават
координатите на правителствените служители.
4.17 Договарящите правителства съобщават
и сведенията, посочени в параграфи от 4.14
до 4.16, на други договарящи правителства,
които отправят искане за това.
Документи за идентификация
4.18 Договарящите правителства биват
насърчавани да предоставят подходящи документи за идентификация на правителствените
служители, които са упълномощени да се
качват на борда на корабите или да влизат в
пристанищни съоръжения в рамките на изпълнението на официалните им задачи и да
въвеждат процедури, позволяващи проверка
на автентичността на тези документи.
Постоянни и плаващи платформи и мобилни единици за сондаж в открито море,
които са в пристанище
4.19 Договарящите правителства следва да
предвидят въвеждането на подходящи мерки
за сигурност, прилагащи се за постоянните и
плаващите платформи и за плаващите сондажни платформи в открито море, които са в
пристанище, за да се позволи взаимодействие с
корабите, които са задължени да се съобразяват
с глава XI-2 и част А от настоящия кодекс.
Кораби, които не са задължени да се съобразяват с част А от настоящия кодекс
4.20 Договарящите правителства следва да
предвидят въвеждането на подходящите мерки
за сигурност за засилване на сигурността на
корабите, за които не се прилагат глава XI-2
и част А от настоящия кодекс. Те гарантират
също, че всички разпоредби в областта на
сигурността, прилагащи се за тези кораби,
позволяват взаимодействие с корабите, за
които се прилага част А от настоящия кодекс.
Заплахи за корабите и други инциденти
по море
4.21 Договарящите правителства предоставят общи напътствия за мерките, оценени
като пригодни, за намаляване на рисковете за
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сигурността на корабите, плаващи под техен
флаг, когато са в открито море. Те следва
да предоставят специфични нареждания за
мерките, които ще се вземат съгласно нива
на сигурност от първо до трето, в случай:
.1 н а промяна на нивото на сигурност, прилагащо се за кораба, когато е в открито
море, например поради географската
зона, в която той е в експлоатация, или
по причини, свързани със самия кораб, и
.2 и нцидент или заплаха от инцидент за сигурността, който застрашава сигурността на кораба, когато е в открито море.
Договарящите правителства определ ят
най-добрите методи и процедури за тази цел.
В случай на неизбежно нападение корабът
следва да се опита да се свърже директно с
лицата от държавата на флага, отговорни за
отпор срещу инциденти по сигурността.
4.22 Договарящите правителства установяват също така контактна точка, откъдето
могат да се получават нареждания в областта
на сигурността на всеки кораб:
.1 у пълномощен да плава под техен флаг, или
.2 който е в експлоатация в техните морски
териториални води или е заявил намерението си да влезе в техните морски
териториални води.
4.23 Договарящите правителства следва да
предоставят съвети на корабите, намиращи се
в експлоатация в техните морски териториални
води или които са заявили намерението си да
влязат в техните морски териториални води.
Тези съвети могат да включват:
.1 и зменение или забавяне на предвиденото
им преминаване;
.2 п лаване по специално трасе или пристигане на определено място;
.3 н аличност на персонала или на оборудването, които могат да бъдат качени на
борда;
.4 координиране на преминаването, пристигането в пристанището или заминаването от пристанището, за да се предвиди
ескорт от патрулен кораб или въздухоплавателно средст во (с неподви ж ни
крила или хеликоптер).
Договарящите правителства следва да
съобщават на корабите, намиращи се в експлоатация в техните морски териториални
води или които са съобщили за намерението
си да влязат в техните морски териториални
води, зоните с временно ограничен достъп.
4.24 Договарящите правителства следва
да препоръчат на корабите, намиращи се в
експлоатация в техните морски териториални
води или заявили намерението си да влязат в
техните морски териториални води, да приложат по най-бързия начин с оглед защитата на
кораба и на другите кораби в близост всяка
мярка за сигурност, която договарящото правителство би могло да предложи като съвет.
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4.25 Плановете, изготвени от договарящите
правителства за целите, посочени в параграф
4.22, следва да включват сведения за дадена пригодна контактна точка, с която да се поддържа
денонощна връзка в рамките на договарящото
правителство, включително администрацията.
Тези планове следва да включват и сведения
за обстоятелствата, при които администрацията смята, че се налага съдействие от страна
на съседните крайбрежни държави, както
и процедура за връзка между офицерите по
сигурността на пристанищните съоръжения и
офицерите по сигурността на корабите.
Други споразумения в областта на сигурността
4.26 Когато предвиждат как да се прилагат
глава XI-2 и част А от настоящия кодекс, договарящите правителства могат да сключат едно
или повече споразумения с едно или повече
договарящи правителства. Обхватът на едно
такова споразумение се ограничава до кратки
международни пътувания по установени трасета между пристанищни съоръжения на териториите на страните по споразумението. При
сключването на споразумение и впоследствие
договарящите правителства следва да се консултират с другите договарящи правителства
и администрации, които са заинтересовани
от последствията на споразумението. На корабите, плаващи под флага на държава, която
не е страна по дадено споразумение, следва
да бъде разрешено да оперират само по установени трасета, посочени в споразумението,
ако тяхната администрация реши, че корабът
следва да бъде в съответствие с разпоредбите
на споразумението и изиска корабите да го
направят. В никакъв случай това споразумение
не може да застраши нивото на сигурност на
другите кораби и пристанищни съоръжения,
които не са уточнени в споразумението, и
по-специално никой от корабите, посочени
в споразумението, не се заема с дейности от
кораб към кораб, които не са посочени. Всяка
дейност по взаимодействие, предприета от
корабите, посочени в споразумението, също
се посочва в споразумението. Прилагането на
всяко споразумение следва да се проверява
непрекъснато и да се изменя според нуждата
и във всеки случай споразумението се преразглежда на всеки пет години.
Равностойни договорености за пристанищните съоръжения
4.27 За някои специфични пристанищни
съоръжения, чиито операции са ограничени
или специални, но където трафикът е случаен, може пригодно да се осигури спазването
на разпоредбите чрез мерки за сигурност,
равностойни на предписаните в глава XI-2 и
в част А от настоящия кодекс. Такъв може
по-специално да е случаят с терминалите в
съседство със заводи или на кейове, по чието
протежение операциите не са чести.
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Персонал
4.28 Когато администрацията установява
минималния персонал за сигурност на кораба, тя взема предвид факта, че разпоредбите
за минималния персонал по сигурността,
които са обект на правило V/14, се отнасят
единствено до сигурността на плаването на
кораба. Администрацията следва също така
да взема предвид всяко увеличение на работата, до което може да доведе привеждането
в действие на плана за сигурност на кораба, и
да следи корабът да има качествен персонал
при достатъчен брой. С оглед на това администрацията следва да се увери, че корабите са
в състояние да спазват часовете на почивка и
другите мерки срещу умора, обнародвани от
националното законодателство, в контекста на
задачите на борда в тяхната цялост, възложени
на различни членове на корабния персонал.
Мерки за контрол и за спазване на разпоредбите
Общи положения
4.29 Правило XI-2/9 описва мерките за
контрол и за спазване на разпоредбите, прилагащи се за корабите по силата на глава
XI-2. То е разделено на три отделни раздела:
контрол на корабите, които вече се намират
в пристанище, контрол на корабите, които
имат намерение да влязат в пристанище на
друго договарящо правителство, и допълнителни разпоредби, които се прилагат и в
двете ситуации.
4.30 Правило XI-2/9.1 (Контрол на корабите
в пристанището) въвежда система за контрол
на корабите, когато се намират в пристанище
на чужда държава, където надлежно упълномощените от това договарящо правителство
държавни служители (надлежно упълномощени служители) имат право да се качват на
борда на кораба за проверка дали предписаните свидетелства са редовни. Ако след това
са налице сериозни основания да се смята,
че корабът не отговаря на предписанията,
могат да бъдат предприети мерки за контрол,
като например допълнителни инспекции или
задържане на кораба. Тези разпоредби вземат
предвид действащите системи за сигурност.
Правило XI-2/9.1 разрешава, въз основа на
горепосочените системи, допълнителни мерки
(включително експулсирането на кораб от
пристанище в рамките на мерките за контрол),
когато надлежно упълномощените служители
имат сериозни основания да смятат, че корабът не спазва предписанията на глава XI-2
или на част А от настоящия кодекс. Правило
XI-2/9.3 описва мерките за гарантиране на
справедливо и пропорционално прилагане на
тези допълнителни мерки.
4.31 Правило XI-2/9.2 установява мерки за
контрол, целящи гарантиране на спазването на
разпоредбите от корабите, имащи намерение
да влязат в пристанище на друго договарящо
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правителство, и въвежда в глава XI-2, която
се прилага единствено за сигурността, изцяло
различна концепция за контрол. По силата на
това правило мерките могат да бъдат въведени,
преди корабът да влезе в пристанище, за да
се гарантира по-добре сигурността. Както и в
правило XI-2/9.1, тази допълнителна система
за сигурност се основава на концепцията за
наличие на сериозни основания да се смята,
че корабът не отговаря на предписанията на
глава XI-2 или на част А от настоящия кодекс,
и включва съществени мерки за опазване,
предвидени в правила XI-2/9.2.2 и XI-2/9.2.5,
както и в правило XI-2/9.3.
4.32 Наличието на сериозни основания да
се смята, че корабът не отговаря на предписанията, означава, че има доказателства или
надеждни сведения, според които корабът не
отговаря на предписанията на глава XI-2 или
на част А от настоящия кодекс съобразно
препоръките, изложени в настоящата част
на кодекса. Тези доказателства или надеждни
сведения могат да бъдат резултат от професионална оценка на надлежно упълномощено
длъжностно лице или наблюдения, събрани
по време на проверката на Международното
свидетелство за сигурност на кораба или на
Временното международно свидетелство за
сигурност на кораба, издадено съгласно част
А от настоящия кодекс („свидетелство“), или
произтичащи от други източници. Дори и ако
корабът притежава валидно свидетелство,
надлежно упълномощените служители могат
все пак да имат сериозни основания да смятат
на базата на тяхната професионална оценка,
че корабът не отговаря на предписанията.
4.33 Примерите на евентуални сериозни
основания по силата на правила XI-2/9.1 и
XI-2/9.2 могат да включват, според случая:
.1 д оказателство, че след проверката свидетелството се оказва невалидно или
валидността му е изтекла;
.2 д оказателство или надеждна информация, че оборудването, документацията
или разпорежданията, отнасящи се до
сигурността, предписани в глава XI-2 на
част А от настоящия кодекс, съдържат
сериозни слабости;
.3 получен доклад или оплакване, които
според професионалната оценка на надлежно упълномощено длъжностно лице
съдържат надеж дни сведени я, които
ясно посочват, че корабът не отговаря
на предписанията на глава XI-2 или на
част А от настоящия кодекс;
.4 д оказателство или наблюдения, събрани
от надлежно упълномощен служител,
който използва своята професионална
оценка, че капитанът или персоналът
на кораба не са достатъчно добре запознати с основните процедури на борда,
свързани със сигурността, или не могат
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да изпълняват упражненията, свързани
със сигурността на кораба, или че тези
процедури или упражнения не са били
изпълнени;
.5 доказателство или наблюдения, събрани
от надлежно упълномощен служител,
който използва своята професионална
оценка, че ключови членове на корабния
персонал не са в състояние да установят
надеждна комуникация с други ключови
членове на корабния персонал, носещи
отговорност в областта на сигурността
на кораба;
.6 доказателство или надеждни сведения,
според които корабът е натоварил бордни
провизии или стоки в пристанищно съоръжение или произхождащи от друг кораб,
когато или пристанищното съоръжение,
или другият кораб нарушава глава XI-2
или част А от настоящия кодекс, и че
въпросният кораб не е попълнил декларация за сигурност, нито е взел подходящи,
специални или допълнителни мерки за
сигурност, нито е приложил подходящи
процедури за сигурност на кораба;
.7 д оказателство или надеждни сведения,
според които корабът е натоварил бордни провизии или стоки в пристанищно
съоръжение или произхождащи от другаде (например при трансфер от друг
кораб или от хеликоптер), когато или
пристанищното съоръжение, или другият
източник не е необходимо да отговоря
на глава XI-2 или част А от настоящия
кодекс, и че на кораба не са взети подходящи, специални или допълнителни
мерки за сигурност или не са приложени
подходящи процедури за сигурност; и
.8 а ко корабът притежава друго Временно
международно свидетелство за сигурност
на кораба, което му е било издадено впоследствие така, както е описано в раздел
А/19.4, и ако според професионалната
преценка на надлежно упълномощено
длъжностно лице една от причините,
поради които корабът или компанията
е изискал свидетелство, е, за да избегне
задължението да отговори изцяло на
предписанията на глава XI-2 и на част
А от настоящия кодекс след изтичане на
периода на валидност на първоначалното
временно международно свидетелство,
описано в раздел А/19.4.4.
4.34 Последиците от правило XI-2/9 в полето
на международното право са особено важни
и това правило следва да се прилага, имайки
предвид правило XI-2/2.4, като се предвижда,
че ситуациите биха могли да произтекат при
обстоятелства, при които или мерките, независещи от приложното поле на глава XI-2, са
били взети, или ще се вземат предвид засегнатите права на корабите, като тези права не
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зависят от правило XI-2. Вследствие на това
правило XI-2/9 не засяга правото на договарящото правителство да взема мерки, основани на международното право и съобразени
с това право, за да се гарантира сигурността
на хората, на корабите, на пристанищните
съоръжения и друго имущество, в случай че
корабът, въпреки че отговаря на глава XI-2 и
част А от настоящия кодекс, винаги се оценява като представляващ риск за сигурността.
4.35 Когато договарящо правителство налага мерки за контрол на кораб, администрацията следва незабавно да бъде информирана
и да получи достатъчни сведения, които да є
позволят да осигури цялостна връзка с това
договарящо правителство.
Контрол на корабите в пристанището
4.36 Когато дадена несъобразност е или
дефектен елемент на оборудването, или некачествена документация и това довежда до
задържането на кораба и тя не може да бъде
отстранена в пристанището на инспекцията,
договарящото правителство може да упълномощи кораба да спре в друго пристанище, при
условие че са изпълнени условията, установени
в съвместното споразумение между държавите
на пристанището и на администрацията или
капитана.
Кораби, които имат намерение да влязат
в пристанище на друго договарящо правителство
4.37 В правило XI-2/9.2.1 се изброяват сведенията, които договарящите правителства
могат да изискат от даден кораб като условие
за влизане в пристанище. Един от изброените
информационни елементи е потвърждаването
на всяка специална или допълнителна мярка, взета от кораба по време на последните
десет междинни спирания в пристанищни
съоръжения. Тези сведения могат да съдържат
например:
.1 о тчети за мерките, взети по време на
междинно спиране в пристанищно съоръжение на територията на дадена държава,
която не е договарящо правителство, и
най-вече за мерките, които нормално
са били предвидени от пристанищните
съоръжения на територията на договарящите правителства; и
.2 в сяка декларация за сигурност, установена с пристанищните съоръжения или
с други кораби.
4.38 Друг информационен елемент, фигуриращ в списъка, който може да бъде поставен
като условие за влизане в пристанището, е
потвърждението, че подходящите процедури за
сигурност са били приложени при дейностите
от кораб към кораб, извършени през периода,
съответстващ на последните десет междинни
спирания в пристанищно съоръжение. Не би
било нормално да се изисква да се включват
отчетите от трансферите на пилоти, контрола
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на митниците, на имиграцията, на офицерите
по сигурността, нито операциите по зареждането, по намаляването на баласта на кораба,
по товаренето на запаси и разтоварването на
отпадъците, произведени от кораба в пристанищните съоръжения, като се има предвид,
че тези дейности принципно би следвало да
са включени в плана за сигурност на пристанищното съоръжение. Сред примерите за
сведения, които могат да се предоставят, може
да се цитират:
.1 о тчетът за взетите мерки, докато корабът
е извършвал дейност от кораб към кораб
с кораб, плаващ под флага на държава,
която не е договарящо правителство, и
по-специално мерките, които нормално
са били предвидени от кораби, плаващи
под флага на договарящи правителства;
.2 о тчетът за взетите мерки, докато корабът
е извършвал дейност от кораб към кораб
с кораб, плаващ под флага на договарящо
правителство, но не е бил задължен да
отговаря на разпоредбите на глава XI-2
и на част А от настоящия кодекс, като
например копие от всяко свидетелство
за сигурност, издадено на този кораб
по силата на настоящите разпоредби; и
.3 в случай, когато на борда се намират
хора и стоки, спасени в морето, всички
известни сведения за тези хора или стоки, включително тяхната идентичност,
когато е известна, и резултатите от
всяка проверка, осъществена за сметка
на кораба за установяване на статута на
спасените в морето в рамките на плана
за сигурност; предписанията на глава
XI-2 и на част А от настоящия кодекс
в никакъв случай нямат за цел да забавят или възпрепятстват прехвърлянето
на хора в бедствие към сигурно място;
единствената цел на предписанията на
глава XI-2 и на част А от настоящия
кодекс е да предоставят на държавите
достатъчно полезни сведения за осигуряване на тяхната пълна сигурност.
4.39 Сред примерите за други практически
сведения, отнасящи се до сигурността, които могат да бъдат поискани като условие за
влизане в пристанище с оглед да се помогне
за гарантирането на сигурността на хората,
на пристанищните съоръжения, на корабите
и на друго имущество, са следните:
.1 с ведени я в постоянно изготвяни я
синоптичен формуляр;
.2 местонахождение на кораба в момента
на установяването на връзката;
.3 п редвиденият час за пристигане на
кораба в пристанището;
.4 с писък на екипажа;
.5 о бщо описание на товарите на борда
на кораба;
.6 с писък на пътниците; и

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

.7 с ведения, които се намират на борда
по силата на правило XI-2/5.
4.40 Правило XI-2/9.2.5 позволява на капитан на кораб, който научава, че крайбрежната
държава или държавата на пристанището
ще приложи мерки за контрол по силата на
правило XI-2/9.2, да промени становището си
и да откаже да влезе в пристанището. Ако
капитанът промени становището си, правило XI-2/9 вече не се прилага и всички други
разпоредби, които могат да бъдат взети, се
основават на международното право и следва
да бъдат съгласувани с международното право.
Допълнителни разпоредби
4.41 Във всеки случай, когато даден кораб
получи отказ да влезе в пристанище или e
експулсиран от пристанището, на заинтересованите държави следва да бъдат съобщени всички известни факти. Това съобщение съдържа
долупосочените сведения, когато са известни:
.1   и ме на кораба, флаг, идентификационен
номер на кораба, позивна за радиовръзка,
тип на кораба и на товара;
.2   п ричина за отказа за влизане в пристанището или за експулсирането от пристанището или от пристанищните зони;
.3   п ри необходимост – характера на всяко несъответствие с дадена мярка за
сигурност;
.4   п ри необходимост – подробности за
всеки извършен опит за отстраняване на
несъобразността, включително наложените на кораба условия за преминаване;
.5   п редишно/и пристанище/а на междинни
спирания и заявено следващо пристанище на междинно спиране;
.6   ч ас на заминаване и предвиден час на
пристигане в тези пристанища;
.7   в сички инструкции, дадени на кораба,
например предоставена информация за
неговия маршрут;
.8   н алични сведения за нивото на сигурност, при което корабът се експлоатира
в момента;
.9   с ведения относно евентуалните съобщения, осъществени между държавата
на пристанището и администрацията;
.10 контактна точка в държавата на пристанището, установяваща връзка за получаване на пълен набор от сведения;
.11 списък на екипажа; и
.12 всички други съществени сведения.
4.42 Съответните държави за контакт следва да включват държавите, намиращи се по
протежение на предвидения път на кораба до
следващото пристанище, по-специално ако
корабът има намерение да влезе в териториалните води на тази крайбрежна държава.
Другите съответни държави може да включват
държавите на предходните пристанища на
междинни спирания, така че да бъде получен
пълен набор от сведения и да бъдат решени
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всички въпроси по сигурността във връзка с
предишните пристанища.
4.43 При прилагане на мерките, свързани
с контрола и със спазването на разпоредбите,
надлежно упълномощените служители следят
наложените мерки или разпоредби да бъдат
пропорционални. Тези мерки или разпоредби
следва да бъдат основателни, а тяхната сила
и продължителност се ограничават в рамките на необходимото за отстраняването или
смекчаването на несъобразността.
4.44 Терминът „закъснение“ в правило XI2/9.3.5.1 визира също така ситуациите, когато
в резултат на взетите мерки по силата на това
правило корабът получава надлежен отказ
за влизане в пристанището или е ненужно
експулсиран от пристанището.
Кораби на държави, които не се явяват
страна, и кораби, за които поради размерите
им не се прилага конвенцията
4.45 Договарящите правителства не допускат корабите, плаващи под флага на държава,
която не е договарящо правителство по конвенцията, нито страна по Протокола SOLAS
от 1988 г., да се ползват от по-благоприятни
условия. Вследствие на това, за тези кораби
се прилагат предписанията на правило XI-2/9
и препоръките, изложени в настоящата част
от кодекса.
4.46 Към корабите, за които поради размерите им не се прилага конвенцията, се прилагат
мерките, чрез които държавите гарантират
сигурността. Тези мерки се прилагат, като
надлежно се вземат предвид предписанията
на глава XI-2 и препоръките, изложени в
настоящата част от кодекса.
5. ДЕКЛАРАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
Общи положения
5.1 Декларация за сигурност се попълва,
когато корабът или договарящото правителство на пристанищното съоръжение сметне
това за необходимо.
5.1.1 Обозначението, че е необходима декларация за сигурност, може да се направи
от резултатите от оценката на сигурността на
пристанищното съоръжение, а основанията и
обстоятелствата, изискващи установяването на
декларация за сигурност, се посочват в плана
за сигурност на пристанищното съоръжение.
5.1.2 Обозначението, че е необходима декларация за сигурност, може да се направи
от администрацията за корабите, упълномощени да плават под неин флаг, в резултат на
оценка на сигурността на кораба, и следва
да се посочи в плана за сигурност на кораба.
5.2 По-вероятно е дадена декларация за
сигурност да бъде поискана при най-високите
нива на сигурност, когато корабът е с по-високо
ниво на сигурност от това на пристанищното
съоръжение или на друг кораб, с който има
взаимодействие, и за взаимодействието кораб/
пристанище или дейностите от кораб към кораб, представляващи повишен риск за хората,
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за имуществото или за околната среда. Това
искане може да бъде извършено по причини,
дължащи се на въпросния кораб, включително
на товара или пътниците му, или поради обстоятелствата в пристанищното съоръжение,
или поради комбинация от фактори.
5.2.1 Когато кораб или администрация от
името на корабите, упълномощени да плават
под неин флаг, поиска да бъде попълнена
декларация за сигурност, офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение или
офицерът по сигурността на кораба следва
да вземе предвид това искане и да проучи
подходящите мерки за сигурност.
5.3 Офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение може да поиска декларация, преди в оценката на сигурността на
пристанищното съоръжение дейностите по
взаимодействието кораб/пристанище да бъдат
уточнени като пораждащи особен проблем.
Може да става дума, например, за качването
или слизането от борда на пътници или за
прехвърляне, натоварване или разтоварване
на опасни стоки или на потенциално опасни вещества. Оценката на сигурността на
пристанищното съоръжение може също да
сигнализира за пристанищните съоръжения,
намиращи се в гъсто населени зони или в
близост до тези зони, както и за операции
със сериозно икономическо отражение, оправдаващи изготвянето на дек ларация за
сигурност.
5.4 Декларацията за сигурност има за
основна цел да гарантира, че корабът и пристанищното съоръжение или други кораби, с
които той си взаимодейства, са стигнали до
споразумение за мерките за сигурност, които
ще вземат всеки от своя страна съгласно
разпоредбите на техните одобрени планове
за сигурност.
5.4.1 Договорената декларация за сигурност
се подписва и датира едновременно от пристанищното съоръжение и от заинтересования/
ите кораб/и, за да посочи, че са изпълнени
разпоредбите на глава XI-2 и на част А от
настоящия кодекс. Уточнява се периодът на
валидността є, основното/ите ниво/а на сигурност, както и координатите на основните
контактни точки.
5.4.2 Промяната на нивото на сигурност
може да изисква декларацията да бъде преразгледана или да се попълни нова.
5.5 Декларацията за сигурност се попълва на
английски, испански или френски или на език,
разбираем едновременно за пристанищното
съоръжение и за заинтересования/ите кораб/и.
5.6 Образец на декларацията за сигурност
е посочен в допълнение 1 към настоящата
част от кодекса. Този образец се използва
за установяване на декларация за сигурност
между кораб и пристанищно съоръжение.
Ако декларацията за сигурност е сключена
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между два кораба, образецът съответно се
актуализира.
6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМПАНИЯТА
Общи положения
6.1 По силата на правило XI-2/5 компанията
следва да предостави на капитана на кораба
сведения за изпълнение на задълженията, за
които е отговорна компанията по силата на
разпоредбите на това правило. Тези сведения
включват елементи като:
.1 с траните, натоварени с назначаването на
персонала на борда, като дружества за
морско управление, агенции за набиране
на кадри, предприемачи, концесионери
(например бутици, казина и др.);
.2 с траните, отговорни за решаването на
въпросите по заетостта на кораба, включително повременния/ите товародател/и
или товародателя/ите на празен кораб,
или всяка друга страна, действаща в
това качество; и
.3 в слу чаите, когато корабът е в експлоатация от страна по чартър парти,
координатите на контактната точка на
тази страна, включително повременните товародатели или товародателите на
празен кораб.
6.2 По силата на разпоредбите на правило
XI-2/5 компанията навременно актуализира
сведенията си при извършването на промените
и ги актуализира.
6.3 Тези сведения следва да бъдат на английски, испански или френски език.
6.4 За корабите, построени преди 1 юли
20 04 г., тези сведени я следва да от читат
действителното състояние на нещата към
съответната дата.
6.5 За корабите, построени на 1 юли 2004 г.
или след тази дата, и за корабите, построени
преди 1 юли 2004 г., които са били извън експлоатация на 1 юли 2004 г., предоставените
сведения би следвало да обхващат периода от
датата на въвеждането на кораба в експлоатация и да отчитат действителното състояние
на нещата към тази дата.
6.6 След 1 юли 2004 г., когато кораб се
извеж да от експлоатация, предоставените
сведения би следвало да обхващат периода
от датата, на която корабът отново влиза в
експлоатация, и да дават отчет за действителното състояние на нещата към тази дата.
6.7 Не е необходимо на борда да се съхраняват преди това предоставени сведения, които
не отговарят на действителното състояние на
нещата към тази дата.
6.8 Когато отговорността за експлоатацията на кораба се поема от друга компания,
не е необходимо на борда да се съхраняват
сведенията за компанията, експлоатирала
кораба преди това.
Други съответни допълнителни препоръки
са изброени в параграфи 8, 9 и 13.
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7. СИГУРНОСТ НА КОРАБА
Съответните препоръки са изброени в
параграфи 8, 9 и 13.
8. ОЦЕНКА НА СИГУРНОСТТА НА КОРАБА
Оценка на сигурността
8.1 Офицерът по сигурността на компанията
е натоварен да следи оценката на сигурност
на кораба да се извърши за всеки кораб от
флота на компанията, която е задължена да
отговори на разпоредбите на глава XI-2 и на
част А от настоящия кодекс, за които е отговорен офицерът по сигурността на компанията. Въпреки че офицерът по сигурността на
компанията не следва непременно лично да
изпълнява всички задачи, свързани с неговия
пост, той носи отговорност за правилното
изпълнение на тези задачи.
8.2 Преди да предприеме оценка на сигурността на кораба, офицерът по сигурността
на компанията следи да се извлече поука от
наличните сведения за оценка на заплахата
в пристанищата, където корабът ще извърши
междинно спиране или където на борда ще
се качат или ще слязат пътници, както и за
оценката на пристанищните съоръжения и
техните мерки за защита. Офицерът по сигурността на компанията изучава предишните
отношения за идентичните нужди в областта
на сигурността. Когато това е възможно, офицерът по сигурността на компанията се среща
с компетентни лица на борда на кораба и в
пристанищните съоръжения за обсъждане на
целта и методологията на оценката. Офицерът
по сигурността на компанията следва специфичните напътствия, дадени от договарящите
правителства.
8.3 Оценката на сигурността на кораба би
следвало да обхваща долупосочените елементи
на борда или във вътрешността на кораба:
.1 физическа сигурност;
.2 структурна цялост;
.3 системи за индивидуална защита;
.4 общи процедури;
.5 р адио- и телекомуникационни системи,
включително компютърни системи и
мрежи; и
.6 д руги зони, които, ако са били увредени
или се използват от незаконен наблюдател, представляват риск за хората,
за имуществото или за операциите на
борда на кораба или във вътрешността
на пристанищното съоръжение.
8.4 Лицата, участващи в оценката на сигурността на кораба, би следвало да бъдат
подпомагани от експерти във връзка със:
.1 п ознаването на съществуващите заплахи за сигурността и техните различни
форми;
.2 о ткриването и разпознаването на оръжията и опасните вещества и устройства;
.3 разпознаването на недискриминационна
основа на характеристиките и поведен-
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ческите шаблони на лицата, които биха
представлявали заплаха за сигурността;
.4 п охватите, използвани за заобикаляне
на мерките за сигурност;
.5 методите, използвани за причиняване на
произшествие, свързано със сигурността;
.6 в ъздействието на експлозивите върху
структурните елементи и оборудването
на кораба;
.7 с игурността на кораба;
.8 т ърговските техники, свързани с взаимодействието кораб/пристанище;
.9 п ланирането на тревога, подготовката
за положение на тревога и мерките за
противодействие;
.10 физическата сигурност;
.11 радио- и телекомуникационните системи,
включително компютърните системи и
мрежи;
.12 плавателната механика; и
.13 о перациите на корабите и на пристанищата.
8.5 Офицерът по сигурността на компанията би следвало да получи и да запише
изискваните сведения за изготвяне на оценка,
отнасящи се по-специално до:
.1 о бщия план на кораба;
.2 м естонахождението на зоните, до които
следва да има ограничен достъп, като
навигационния мостик, машинните отделения от категория А и други постове
за сигурност така, както са определени
в глава II-2, и т.н.;
.3 м естонахож дението и фу нк циите на
всяка действителна или потенциална
точка за достъп на кораба;
.4 п риливите и отливите, които е възможно да се отразят върху уязвимостта или
сигурността на кораба;
.5 т оварните помещения и местонахождението на складовете;
.6 м естонахождението на провизиите на
борда и основното оборудване за поддръжка;
.7 м естата за поставяне на непридружен
багаж;
.8 спасителните средства и налични резерви
за осигуряване на основни услуги;
.9 л ичния състав на кораба, всяка съществуваща задача, свързана със сигурността,
и действащите практики в компанията
за подготовката му;
.10 наличното оборудване за сигурност за
защита на пътниците и на персонала
на борда;
.11 евакуационните изходи и пътищата за
евакуация, както и сборните пунктове,
които се поддържат за гарантиране на
евакуацията при тревога на кораба;
.12 действащите споразумения с частни
дружества, предоставящи услуги кораб/
крайбрежие; и
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.13 м
 ерките и процеду рите, свързани с
действащата сигурност, включително
процедурите по инспекция и контрол,
системите за идентифициране, оборудването за наблюдение и контрол,
документите за идентификация на персонала и системите за комуникация, за
обявяване на тревога, за осветление, за
контрол и други подходящи системи.
8.6 Чрез оценката на сигурността на кораба
би следвало да може да се проучва всяка от
идентифицираните точки за достъп, включително откритите мостове, и да се оцени в
каква степен те могат да бъдат използвани от
лица, които искат да възпрепятстват мерките
за сигурност, независимо дали става дума за
лица, имащи право на достъп, или за неупълномощени лица.
8.7 Оценката на сигурността на кораба
би следвало да се състои в изучаване дали
мерките и принципите за сигурност, както и
въведените процедури и операции, както в
нормално положение, така и в състояние на
тревога, продължават да са подходящи и да
определят принципите за сигурност, отнасящи
се по-специално до:
.1 зоните на ограничен достъп;
.2 п роцедурите за противодействие на пожар или на друго състояние на тревога;
.3 с тепента на наблюдение над персонала
на кораба, пътниците, посетителите,
доставчиците, техниците, натоварени с
ремонтни дейности, докерите и др.;
.4 ч естотата и ефикасността на проверка
на постовете за сигурност;
.5 с истемите за контрол на достъпа, включително системите за идентификация;
.6 с истемите и процедурите на комуникациите за сигурност;
.7 а варийните врати, прегради и осветление; и
.8 о борудването и системите за сигурност
и наблюдение, ако има такива.
8.8 Оценката на сигурността на кораба би
следвало да взема предвид лицата, дейностите,
услугите и операциите, които е важно да се
предпазват. Това включва:
.1 персонала на кораба;
.2 п ътниците, посетителите, доставчиците,
техниците по ремонта, персонала на
пристанищното съоръжение и др.;
.3 в ъзможността за гарантиране на сигурността на плаването, като се вземат
всички налагащи се спешни мерки;
.4 т овара, по-специално опасните стоки
или потенциално опасните вещества;
.5 провизиите на борда;
.6 о борудването и системите за комуникация за сигурност на кораба, ако има
такива; и
.7 о борудването и системите за наблюдение
и за сигурност на кораба, ако има такива.
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8.9 Оценката на сигурността на кораба
би следвало да предвиди всички евентуални
заплахи, които могат да включат следните
типове инциденти по сигурността:
.1 п овреди, причинени на кораба или на
пристанищното съоръжение, или разрушение на кораба или на пристанищното
съоръжение, например от експлозивни
средства, палеж, саботаж или вандализъм;
.2 о тклоняване или отвличане на кораба
или на лица от борда;
.3 п рест ъпни манипулации с товара, с
основните системи или оборудване на
кораба или провизиите на борда;
.4 н еразрешен дост ъп и ли използване,
включително наличието на нелегални
пътници;
.5 контрабанда на оръжия или материали,
включително оръжия за масово поразяване;
.6 и зползване на кораба за превоз на лица,
имащи намерение да предизвикат произшествие, свързано със сигурността и/
или оборудването на кораба;
.7 и зползването на самия кораб като оръжие или като средство за причиняване
на вреди или разрушения;
.8 н ападения, идващи от открито море,
когато корабът е на кей или на котва; и
.9 н ападения, когато корабът е в открито
море.
8.10 Оценката на сигурността на кораба
би следвало да включва всички евентуални
уязвими места, а именно:
.1 конфликти между мерките за безопасност
и мерките за сигурност;
.2 конфликти между задачите на борда и
наложените задачи в областта на сигурността;
.3 задачи, свързани с поведението на личния
състав на кораба, участващ в четиричасовите вахти, с оглед по-специално
влиянието им върху умората на екипажа,
бдителността и постигнатите резултати;
.4 в сяка открита слабост в областта на подготовката във връзка със сигурността; и
.5 в сяко оборудване и система за сигурност,
включително системите за комуникация.
8.11 Офицерът по сигурността на компанията и офицерът по сигурността на кораба
би следвало винаги да имат предвид ефекта
от мерките за сигурност върху персонала на
кораба, който остава на борда за дълги периоди. Когато се изготвят мерки за сигурност,
би следвало да се обърне специално внимание
на удобството, комфорта и личното време и
място на персонала на кораба и на неговата
възможност да запази своята ефикасност за
дълги периоди.
8.12 Когато приключи оценката на сиг у рност та на кораба, се изгот вя док ла д.
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Той включва резюме на начина, по който е
била извършена оценката, описание на всяка
уязвима точка, отбелязана при тази оценка,
и описание на корективните мерки, които
биха могли да се вземат за отстраняване на
всяка уязвима точка. Този доклад се защитава срещу всякакъв неразрешен достъп или
разпространение.
8.13 Ако оценката на сигурността на кораба
не е била извършена от компанията, докладът
за оценката на сигурността на кораба следва
да се преразгледа и приеме от офицера по
сигурността на компанията.
Проучване за сигурност на място
8.14 Проучването за сигурност на място
е неразделна част от всяка оценка на сигурността на кораба. Анкетата за сигурност на
място би следвало да се състои в проучването
и оценката на защитните мерки, въведените
на борда процедури и операции за:
.1 г арантиране на извършването на всички задачи, свързани със сигурността на
кораба;
.2 н аблюдение на зоните с ограничен достъп така, че до тях да имат достъп само
упълномощените лица;
.3 контрол върху достъпа до кораба, включително системите за идентификация;
.4 н аблюдение на зоните на пристанището
и на зоните около кораба;
.5 контрол на качването на борда на хората
и контрол на техните вещи (придружени
и непридружени багажи и лични вещи
на персонала на кораба);
.6 н аблюдение на обработката на товара и
на приемането на провизиите на борда; и
.7 г арантиране, че системите за комуникация и информация и оборудването,
свързани със сигурността на кораба, ще
бъдат бързо предоставяни.
9. ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ НА КОРАБА
Общи положения
9.1 Офицерът по сигурността на компанията
е натоварен да следи планът за сигурност на
кораба да бъде подготвен и да бъде предложен
за одобрение. Съдържанието на всеки план
за сигурност на кораба се променя в зависимост от съответния кораб, за който той е
бил изработен. Оценката на сигурността на
кораба следва да е идентифицирала особените
характеристики на кораба и потенциалните
заплахи и уязвими точки. По време на изработването на плана за сигурност на кораба
внимателно се изучават тези характеристики.
Администрациите могат да дават съвети за
изработването и съдържанието на плана за
сигурност на кораба.
9.2 Всички планове за сигурност на кораба
би следвало:
.1 д а описват в подробности структурата
на мерките за сигурност, предвидени
за кораба;
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.2 д
 а описват в подробности отношенията
на кораба с компанията, с пристанищните съоръжения, с другите кораби и
с компетентните власти, които имат
отговорности в областта на сигурността;
.3 д а описват в подробности системите за
комуникация, позволяващи осигуряването на постоянни ефикасни комуникации
на борда на кораба и между кораба и
външния свят, включително с пристанищните съоръжения;
.4 д а описват в подробности елементарните
мерки за сигурност при първо ниво на
сигурност, както оперативни, така и физически, които продължават да действат;
.5 да описват в подробности допълнителните
мерки за сигурност, които ще позволят
на кораба да премине, без да загуби време, на второ ниво на сигурност и ако е
необходимо, на трето ниво на сигурност;
.6 д а предвиждат процедури за редовно
проучване или проверка на плана за
сигурност на кораба и неговото изменение, като се вземат предвид опитът или
промяната в обстоятелствата; и
.7 д а описват процедурите на отчитане до
подходящите контактни точки на договарящите правителства.
9.3 Изработването на ефикасен план за сигурност на кораба би следвало да се основава
на задълбочена оценка на всички въпроси,
които имат връзка със сигурността на кораба,
и по-специално на задълбочена оценка на
физическите и оперативните характеристики, включително търговските маршрути, на
всеки кораб.
9.4 Всички планове за сигурност на кораба
би следвало да бъдат одобрени от администрацията или от нейно име. Ако една администрация е използвала призната организация
за сигурност за изучаване или одобряване
на плана за сигурност на кораба, признатата организация за сигурност не следва да
има връзка с тази призната организация за
сигурност, която е подготвила плана или е
допринесла за подготвянето му.
9.5 Офицерът по сигурността на компанията
и офицерът по сигурността на кораба следва
да изработят процедури за:
.1 о пределяне дали планът за сигурност на
кораба продължава да бъде ефикасен; и
.2 п одготвяне на изменения, които е възможно да бъдат внесени в плана след
неговото одобрение.
9.6 Мерките за сигурност, предвидени в
плана за сигурност на кораба, се привеждат в
действие, преди да бъде извършена първоначалната проверка за спазването на предписанията на глава XI-2 и на част А от настоящия
кодекс, при липсата на която не може да бъде
издадено предписаното Международно свидетелство за сигурност на кораба. В случай на
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последващи нередности на оборудването или
системите за сигурност или временна отмяна
на дадена мярка за сигурност по каквато и
да било причина, следва да се приемат временни равностойни мерки за сигурност и
администрацията да бъде уведомена за тях
и да ги одобри.
Организация и изпълнение на задачите,
свързани със сигурността на кораба
9.7 Освен препоръките, изложени в параграф
9.2, планът за сигурност на кораба би следвало
да установи и следните елементи, които се
отнасят до следните нива на сигурност:
.1 з адачите и отговорностите на целия
персонал на борда, изпълняващ функции
по сигурността;
.2 п роцедурите или мерките за опазване,
необходими за осигуряване на постоянни
комуникации;
.3 н еобходимите процедури за определяне
дали процедурите за сигурност и оборудването и системите за сигурност и за
наблюдение продължават да са ефикасни,
включително процедурите, позволяващи
идентифицирането и отстраняването на
нередностите или повредите в действието
на оборудването или системите;
.4 п роцедурите и практиките, позволяващи
защитата на поверителните сведения,
отнасящи се до сигурността, съхранени
в печатна или електронна форма;
.5 т ипа оборудване и системата за сигурност и наблюдение, ако има такава, и
изискваното поддържане;
.6 п роцедурите, гарантиращи представянето в исканите срокове на докладите
за евентуалното неспазване на мерките
за сигурност или проблемите, свързани
със сигурността; и
.7 п роцедурите, позволяващи установяването, поддържането и актуализирането
на инвентара на опасните стоки или
потенциално опасните вещества, превозвани на борда, включително тяхното
местонахождение.
9.8 Останалата част от параграф 9 обхваща изрично мерките за сигурност, които е
възможно да бъдат вземани на всяко ниво
на сигурност относно:
.1 д остъпа на персонала на кораба, на пътниците, на посетителите и т.н. до кораба;
.2 з оните за ограничен достъп на борда
на кораба;
.3 о бработката на товара;
.4 д оставката на провизии на борда;
.5 п оддържането на непридружените багажи; и
.6 контрола на сигурността на кораба.
Достъп до кораба
9.9 Планът за сигурност на кораба определя
мерките за сигурност, позволяващи защитата
на всички средства за достъп до кораба, по-
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сочени в оценката на сигурността на кораба.
Това включва всички:
.1 външни трапове;
.2 мостици за натоварване и качване на хора;
.3 рампи за достъп;
.4 п остове за достъп, люкове, прозорци и
отвори в борда;
.5 швартови въжета и котвени вериги; и
.6 кранове и подемна техника.
9.10 За всеки от тези начини за достъп
планът за сигурност на кораба би следвало
да определи пригодното местонахождение,
където ограниченията или забраните за достъп следва да се приложат при всяко ниво на
сигурност. Планът за сигурност на кораба би
следвало да установява за всяко ниво на сигурност типа ограничение или забрана, които
ще се прилагат, и средствата за постигане на
тяхното прилагане.
9.11 Планът за сигурност на кораба би следвало да определи при всяко ниво на сигурност
начина за идентифициране на лицата, които
ще получат достъп до кораба или ще останат
на борда на кораба, без да им бъдат задавани
въпроси. С оглед на това е необходимо да
се подготви пригодна система за постоянно
и временно идентифициране, съответно за
корабния персонал и за посетителите. Всяка
система на идентифициране следва, когато
това е практически възможно, да бъде съобразена с прилагащата се за пристанищното
съоръжение. Пътниците би следвало да са в
състояние да доказват своята самоличност с
бордни карти, билети и други, но не следва да
им се разрешава да влизат в зоните на ограничен
достъп без наблюдение. Планът за сигурност
на кораба би следвало да предвиди разпоредби,
гарантиращи, че системата за идентификация
се актуализира редовно и неспазването на процедурите подлежи на дисциплинарни мерки.
9.12 На лицата, които отказват или не са в
състояние да докажат при поискване своята
самоличност и/или да потвърдят целта на посещението си, следва да бъде отказан достъп до
кораба и за опита им да проникнат на кораба
би следвало да бъде сигнализирано, според
случая, на офицера по сигурността на кораба,
на офицера по сигурността на компанията,
на офицера по сигурността на пристанищното
съоръжение и на националните или местните
власти, отговорни за сигурността.
9.13 Планът за сигурност на кораба би следвало да определи честотата на контрола на
достъпа на кораба и по-специално дали да се
извършва на временен или на случаен принцип.
Първо ниво на сигурност
9.14 При първо ниво на сигурност планът за
сигурност на кораба би следвало да определи
мерките за сигурност, позволяващи контрол
на достъпа до кораба. Тези мерки могат да
бъдат следните:
.1 контрол на самоличността на всички
лица, желаещи да се качат на борда на
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кораба, както и техните мотиви; проверяват се, например, инструкциите за
качване на борда, билетите на пътниците, бордните карти, професионалните
карти и др.;
.2 д а се следи, заедно с пристанищното
съоръжение, да бъдат определяни зони
с гарантирана сигурност за осъществяване на инспекция и претърсване на
пътниците, на багажите (включително
преносими в ръка предмети), личния
багаж, превозните средства и тяхното
съдържание;
.3 д а се следи, заедно с пристанищното
съоръжение, превозните средства, които
ще се натоварват на кораби за превоз на
автомобили, ро-ро корабите и пътническите кораби да се подложат на проверка,
преди да бъдат натоварени; колко често
ще се правят тези проверки, се уточнява
в плана за сигурност на кораба;
.4 р азделяне на лицата и техните лични
багажи, които са били проверени, от
лицата и техните лични багажи, които
не са били проверени;
.5 р азделяне на пътниците, качващи се на
борда, от тези, които слизат от борда;
.6 и дентифициране на точките за достъп,
чиято сигурност следва да бъде гарантирана или да бъдат постоянно охранявани, за да се възпрепятства достъпът
на неупълномощени лица;
.7 о сигуряване чрез заключване и с други
средства на достъпа до неохраняваните
места, имащи връзка със зоните, до
които пътниците и посетителите имат
достъп; и
.8 с ъобщаване на информацията за сигурността на целия персонал на кораба,
за да бъде осведомен за евентуалните
заплахи, за процедурите, чрез които се
сигнализира за съмнителни лица, дейности или предмети, и за необходимостта
от постоянна бдителност.
9.15 При първо ниво на сиг у рност би
следвало да е възможно да се претърсват
всички лица, желаещи да се качат на борда
на даден кораб. Колко често да се правят тези
претърсвания, включително случайните, се
уточнява в одобрения план за сигурност на
кораба, което изрично подлежи на одобрение
от администрацията. За предпочитане е тези
претърсвания да бъдат извършвани от пристанищното съоръжение в тясно сътрудничество
с кораба и в близост до същия. Членовете
на персонала на кораба не следва да се призовават да претърсват своите колеги или
личния им багаж, освен ако няма сериозни
основания, свързани със сигурността. Тази
инспекция се провежда при пълно спазване
на човешките права и при зачитане на човешкото достойнство.
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Второ ниво на сигурност
9.16 При второ ниво на сигурност планът
за сигурност на кораба определя мерките за
сигурност, които ще се прилагат за защита
на кораба срещу повишен риск от произшествие, свързано със сигурността, така че да се
гарантира повишена бдителност и по-строг
контрол. Тези мерки могат да се състоят във:
.1 п ривличане на допълнителен персонал
за извършване на обходи по палубните
зони през часовете без човешко присъствие, за да се предотврати всякакъв
неразрешен достъп;
.2 о граничаване на броя на точките за
достъп до кораба и идентифицирането
на тези, които следва да се затворят,
включително средствата за надеждното
им охраняване;
.3 п редотвратяване на достъп до кораба откъм морето, като се предвидят, например,
заедно с пристанищното съоръжение,
патрулни обходи;
.4 у с та новя ва не на зона за ог ра н и чен
достъп до кораба от страната на кея в
тясно сътрудничество с пристанищното
съоръжение;
.5 п о-често прет ърсване на лицата, на
личните вещи и на превозните средства,
натоварени на кораба;
.6 е скортиране на посетителите на борда
на кораба;
.7 с ъобщаване на допълнителни данни за
сигурността на целия персонал на кораба, с цел осведомяването им за всяка
идентифицирана заплаха, като отново
се подчертават процедурите за сигнализиране за съмнителни лица, действия
или предмети и за необходимостта от
повишена бдителност; и
.8 п ровеждане на цялостно или частично
претърсване на кораба.
Трето ниво на сигурност
9.17 При трето ниво на сигурност корабът
би следвало да спазва инструкциите, дадени от
лицата, упълномощени да действат при инцидент или заплаха от произшествие, свързано
със сигурността. Планът за сигурност на кораба
би следвало да описва подробно мерките за
сигурност, които могат да се вземат от кораба
в тясно сътрудничество с отговорните лица
и с пристанищното съоръжение. Тези мерки
могат да се състоят във:
.1 о граничаване на достъпа до една-единствена контролирана точка;
.2 п редоставяне на достъп единствено на
лицата, упълномощени да действат при
инцидент или заплаха от инцидент по
сигурността;
.3 р ъководене на хората на борда;
.4 в ременно прекратяване на операциите
по качване на борда и слизане от кораба;
.5 временно прекратяване на операциите по
обработка на товара, по доставките и др.;
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.6 евакуиране на кораба;
.7 преместване на кораба; и
.8 п одготвяне на пълно или частично претърсване на кораба.
Зони за ограничен достъп на борда на
кораба
9.18 Планът за сигурност на кораба би
следвало да определи зоните за ограничен
достъп, които се установяват на борда, да
уточни техния обсег, периодите, през които
те се прилагат, мерките за сигурност, които
следва да се вземат, за да се контролира
достъпът до тези зони. Зоните за ограничен
достъп имат за цел:
.1 д а възпрепятстват достъпа на неупълномощени лица;
.2 д а защитават пътниците, персонала на
кораба и персонала на пристанищните
съоръжения или други лица, упълномощени да се намират на борда на кораба;
.3 д а защитават чувствителните зони във
вътрешността на кораба; и
.4 д а защитават товара и провизиите на
борда срещу всякакво престъпно посегателство.
9.19 Планът за сигурност на кораба би
следвало да гарантира провеждането на ясно
определена политика и ясно определени практики във всички зони на ограничен достъп,
за да се контролира достъпът до тях.
9.20 Планът за сигурност на кораба би
следвало да гарантира, че всички зони на
ограничен достъп са ясно отбелязани, за да
се обозначи, че достъпът до тях е ограничен
и че наличието на неупълномощени лица в
тези зони нарушава мерките за сигурност.
9.21 Зоните за ограничен достъп могат да
включват:
.1 н авигационния мостик, машинните отделения от категория А и други постове
на сигурност така, както са определени
в глава II-2;
.2 п омещенията, съхраняващи оборудване
и системи за сигурност и за наблюдение,
както и тяхното управление и управлението на осветителните системи;
.3 п омещенията, в които са разположени
вентилационните и климатичните инсталации и други аналогични помещения;
.4 п омещенията, даващи достъп до резервоарите за питейна вода, до помпите
или колекторите;
.5 помещенията, в които се намират опасни
стоки или потенциално опасни вещества;
.6 п омещенията, в които се намират помпите и тяхното управление;
.7 т оварните помещения и помещенията,
съхраняващи провизиите на борда;
.8 помещенията за живеене на екипажа; и
.9 в сяка друга зона с ограничен достъп, за
да се гарантира сигурността на кораба,
която офицерът по сигурността на ком-
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панията е декларирал като такава въз
основа на оценката на сигурността на
кораба.
Първо ниво на сигурност
9.22 При първо ниво на сигурност планът за
сигурност на кораба би следвало да определи
мерките за сигурност, които ще се прилагат
в зоните с ограничен достъп. Те могат да
включват:
.1 з аключване или охраняване на точките
за достъп;
.2 и зползване на оборудване за наблюдение
на зоните;
.3 използване на пазачи или обходи; и
.4 и зползване на автоматични устройства
за откриване на проникване, за да се
алармира персоналът на кораба за достъп
на неупълномощени лица.
Второ ниво на сигурност
9.23 При второ ниво на сигурност е подходящо да се повишат честотата и степента на
наблюдение на зоните с ограничен достъп и
да се засили контролът над достъпа до тези
зони, за да се гарантира, че единствено упълномощените лица имат достъп до тях. Планът
за сигурност на кораба определя прилагащите
се допълнителни мерки за сигурност, които
могат да включват:
.1 установяване на зони за ограничен достъп, прилежащи към точките на достъп;
.2 п остоянна охрана на оборудването за
наблюдение; и
.3 о пределяне на допълнителен персонал
за охрана на зоните с ограничен достъп
и осъществяване на обходи.
Трето ниво на сигурност
9.24 При трето ниво на сигурност корабът
би следвало да спазва инструкциите от лицата,
упълномощени да действат при инцидент или
заплаха от инцидент за сигурността. Планът
за сигурност на кораба би следвало да описва
подробно мерките за сигурност, които могат
да се вземат от кораба в тясно сътрудничество
с отговорните лица и с пристанищното съоръжение. Тези мерки могат да се състоят във:
.1 установяване на допълнителни зони с
ограничен достъп на борда на кораба
в близост до мястото на инцидента по
сигурността или предполагаемото място на заплаха за сигурността, до които
достъпът е забранен; и
.2 п ретърсване в зоните с ограничен достъп
в рамките на операции по претърсване
на кораба.
Обработка на товара
9.25 Мерките за сигурност, свързани с обработката на товара, би следвало да позволяват:
.1 да бъде възпрепятствано всяко престъпно
посегателство; и
.2 д а бъде въ зп реп я т с т ва но качва нет о
на борда на товар, чийто превоз не е
предвиден.
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9.26 Мерките за сигурност, някои от които
би следвало да могат да бъдат прилагани
заедно с пристанищното съоръжение, следва
да съдържат процедури за контрол на инвентара, който да се извършва на точките за
достъп до кораба. Когато товарът се намира на борда на кораба, той би следвало да
може да бъде идентифициран като одобрен
за натоварване на борда на кораба. Освен
това, мерките за сигурност би следвало да
бъдат осъвременявани, за да не стане товарът обект на престъпни посегателства след
натоварването му.
Първо ниво на сигурност
9.27 При първо ниво на сигурност планът за
сигурност на кораба би следвало да определя
мерките за сигурност, които ще се прилагат
при обработката на товара. Те могат да се
състоят във:
.1 и звършване на редовни инспекции на
товара, на транспортната техника и на
товарните помещения преди и по време
на операциите по обработка на товара;
.2 п роверка дали натовареният товар отговаря на съответната документация;
.3 д а се контролира, заедно с пристанищното съоръжение, превозните средства,
които се натоварват на борда на кораби,
превозващи автомобили, на ро-ро кораби
и на пътнически кораби да се претърсват
преди натоварването; честотата на тези
претърсвания се уточнява в плана за
сигурност на кораба; и
.4 п роверка на пломбите и на другите
средства за възпрепятстване на всякакво
престъпно посегателство.
9.28 Инспектирането на товара може да се
извършва по следните начини:
.1 визуален и физически оглед; и
.2 и зползване на устройства за визуализиране/детекция на механични устройства
или използване на кучета.
9.29 В случай на редовни или повтарящи
се премествания на товара офицерът по сигурността на компанията или офицерът по
сигурността на кораба може след консултация
с пристанищното съоръжение да сключи с
товароизпращачите или с други лица, отговорни за тези товари, споразумения, обхващащи
контрола извън съответното място, поставянето на пломби и восъчни печати, програмирането на придвижванията, документацията
за доказателство и др. Тези споразумения се
съобщават на заинтересования офицер по
сигурността на пристанищното съоръжение
и се одобряват от него.
Второ ниво на сигурност
9.30 При второ ниво на сигурност планът за
сигурност на кораба би следвало да определя
допълнителни мерки за сигурност, които ще
се прилагат при обработката на товара. Те
могат да включват:
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.1 п
 одробна инспекция на товара, транспортните механизми и товарните помещения;
.2 п о-бърз контрол за гарантиране, че е натоварен единствено предвиденият товар;
.3 п о-бързо претърсване на превозните
средства, които ще се натоварват на
кораби за превоз на автомобили, на
ро-ро кораби и на пътнически кораби; и
.4 по-честа и по-подробна проверка на печатите и пломбите и на другите средства за
възпрепятстване на всякакво престъпно
посегателство.
9.31 Подробната инспекция на товара може
да се извърши по следните начини:
.1 п о-чести и по-подробни визуални и физически проверки;
.2 п о-често използване на средства за визуализиране/детекция, на механични
средства или на кучета; и
.3 координиране на засилените мерки за
сигурност с експедитора или друга отговорна страна съгласно установените
споразумения и процедури.
Трето ниво на сигурност
9.32 При трето ниво на сигурност корабът
би следвало да спазва нарежданията на лицата,
упълномощени да действат при инцидент или
при заплаха от произшествие, свързано със
сигурността. Планът за сигурност на кораба
описва в подробности мерките за сигурност,
които следва да бъдат взети на кораба в
тясно сътрудничество с отговорните лица и
с пристанищното съоръжение. Тези мерки
могат да включват:
.1 в ременна отмяна на операциите по натоварване или разтоварване на товарите; и
.2 п роверка на инвентара на опасните товари или потенциално опасните вещества,
превозвани на борда, и при необходимост,
тяхното местоположение.
Доставяне на провизиите на борда
9.33 Мерките за сигурност при доставяне на
провизии на борда следва да се състоят във:
.1 п роверка на провизиите на борда и
целостта на опаковките;
.2 в ъзпрепятстване провизиите на борда да
бъдат приемани без инспекция;
.3 в ъзпрепятстване на всякакво престъпно
посегателство; и
.4 в ъзпрепятстване провизиите на борда да
бъдат приемани, ако не са били поръчани.
9.34 За кораби, използващи редовно пристанищното съоръжение, би могло да се окаже
подходящо своевременното установяване на
процедури между кораба, неговите доставчици
и пристанищното съоръжение, обхващащи
уведомлението и планирането на доставките,
както и тяхната документация. Би следвало винаги да има начин да се потвърди, че
представените за доставка бордни провизии
са придружени от доказателство, че са поръчани за кораба.
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Първо ниво на сигурност
9.35 При първо ниво на сигурност планът за
сигурност на кораба би следвало да определя
мерките за сигурност, които ще се прилагат
при доставката на провизии на борда. Тези
мерки могат да се състоят във:
.1 п роверка дали провизиите отговарят на
поръчката, преди да бъдат натоварени
на борда; и
.2 контрол провизиите на борда да бъдат
незабавно поставени на сигурно място.
Второ ниво на сигурност
9.36 При второ ниво на сигурност планът
за сигурност на кораба би следвало да определя допълнителни мерки за сигурност, които
ще се прилагат при доставка на провизии на
борда, като се предвиждат проверки преди
приемането на провизиите на борда и чрез
засилени инспекции.
Трето ниво на сигурност
9.37 При трето ниво на сигурност корабът
би следвало да спазва инструкциите на лицата,
упълномощени да действат при инцидент или
заплаха от инцидент по сигурността. Планът
за сигурност на кораба би следвало да описва
подробно мерките за сигурност, които могат да
бъдат взети на кораба в тясно сътрудничество
с отговорните лица и с пристанищното съоръжение. Тези мерки могат да се състоят във:
.1 по-подробно инспектиране на провизиите
на борда;
.2 о граничаване или временна отмяна на
обработката на провизиите на борда; и
.3 о тказ бордните провизии да бъдат приети
на борда на кораба.
Обработка на непридружените багажи
9.38 Планът за сигурност на кораба би
следвало да определи мерките за сигурност,
които ще се прилагат, за да се гарантира, че
непридруженият багаж (т.е. багажите, включително и личен багаж, който не принадлежи на
пътник или на член на персонала на кораба,
в точката за инспекция или на претърсване)
ще бъде идентифициран и проверяван от
скенери, включително и претърсван, преди
да бъде приет на кораба. Не се предвижда
тези багажи да бъдат подлагани на проверка
чрез сканиране едновременно на кораба и в
пристанищното съоръжение. В случай че и
двете страни разполагат с пригодно оборудване, проверката чрез сканиране следва да
се извърши от пристанищното съоръжение.
Необходимо е да има тясно сътрудничество с
пристанищното съоръжение, както и да бъдат
взети мерки за гарантиране, че непридружените багажи са обработени в пълна сигурност
след проверката със скенер.
Първо ниво на сигурност
9.39 При първо ниво на сигурност планът за
сигурност на кораба би следвало да определя
мерки за сигурност, които ще се прилагат при
обработката на непридружените багажи, за да
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бъдат подложени на проверка чрез сканиране
или на претърсване до 100 % от непридружените багажи, по-специално посредством
рентгенов апарат.
Второ ниво на сигурност
9.40 При второ ниво на сигурност планът за
сигурност на кораба би следвало да определя
допълнителни мерки за сигурност, които ще
се прилагат при обработката на непридружените багажи, които следва да се подложат на
рентгенова проверка в степен 100 %.
Трето ниво на сигурност
9.41 При трето ниво на сигурност корабът
би следвало да спазва инструкциите на лицата,
упълномощени да действат при инцидент или
заплаха за инцидент по сигурността. Планът за
сигурност на кораба описва подробно мерките
за сигурност, които могат да бъдат взети на
кораба в тясно сътрудничество с отговорните
лица и с пристанищното съоръжение. Тези
мерки могат да се състоят във:
.1 п одлагане на непридружените багажи на
по-подробна проверка чрез сканиране,
като се извършва, например, рентгенов
преглед под поне два различни ъгъла;
.2 подготовка за ограничаване или временна
отмяна на операциите по обработка на
непридружените багажи; и
.3 о тказ за приемане на непридружени
багажи на борда на кораба.
Наблюдение на сигурността на кораба
9.42 Корабът следва да е снабден със средства, осигуряващи наблюдението му, това на
зоните с ограничен достъп на борда и зоните
около кораба. Тези средства за наблюдение
могат да включват използването на:
.1 о светителни системи;
.2 в ахтен персонал, охрана, натоварена със
сигурността и с охранителни дейности
на палубата, включително обходи; и
.3 а втоматични устройства за откриване на
проникване и оборудване за наблюдение.
9.43 Когато се използват, автоматичните
системи за откриване на проникване би следвало да задействат звукова и/или визуална
алармена система на охранявано или постоянно наблюдавано място.
9.44 Планът за сигурност на кораба би следвало да определя процедурите и оборудването,
необходими за всяко ниво за сигурност, както
и средствата за гарантиране на постоянното
функциониране на оборудването за наблюдение, като се вземат предвид евентуалното
влияние на метеорологичните условия или
прекъсване на електрозахранването.
Първо ниво на сигурност
9.45 При първо ниво на сигурност планът
за сигурност на кораба би следвало да определя мерките за сигурност, които се прилагат
и които могат да представляват комбинация
от осветителни уредби, охранителни служби,
охрана по сигурността или оборудване по
сигурността и за наблюдение, позволяващо
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на персонала, който отговаря за сигурността
на кораба, да осъществява общо наблюдение
на кораба и по-специално на преградите и
зоните на ограничен достъп.
9.46 Палубата на кораба и точките за достъп до кораба би следвало да бъдат осветени
във вечерните часове и в периодите на слаба
видимост, когато корабът извършва взаимодействие кораб/пристанище или когато се
намира в пристанищно съоръжение или на
котвена стоянка, когато е необходимо. Когато
плават, корабите би следвало да използват,
когато се окаже необходимо, максимално
осветление, съвместимо със сигурността на
плаването, с оглед действащите разпоредби на
Международния регламент от 1972 г. за предотвратяване на абордажите в открито море. При
установяването на пригодната интензивност
и местоположението на осветлението, следва
да се взема предвид следното:
.1 п ерсоналът на кораба би следвало да
може да открива дейности, провеждащи
се във вътрешността на кораба както
откъм сушата, така и откъм морето;
.2 о светлението би следвало да обхваща
зоната на кораба и тази около кораба;
.3 о светлението следва да улеснява идентификацията на лицата на точките за
достъп; и
.4 о светлението може да се предостави
при съгласуване с пристанищното съоръжение.
Второ ниво на сигурност
9.47 При второ ниво на сигурност планът за
сигурност на кораба би следвало да определя
допълнителните мерки за сигурност, които
ще се прилагат за засилване на средствата
за контрол и наблюдение. Тези мерки могат
да се състоят във:
.1 извършване на по-чести и по-задълбочени
обходи за сигурност;
.2 у величаване на периметъра и интензивността на осветлението или използването
на оборудване за сигурност и наблюдение;
.3 п редвиждане на допълнителен персонал
за гарантиране на сигурността; и
.4 осигуряване на координацията с обходите,
осъществявани от патрулни кораби по
вода и с пеши или моторизирани обходи
откъм сушата, ако са предвидени.
9.48 Допълнителното осветление може да
е необходимо за защита от повишен риск
от произшествие, свързано със сигурността.
В такъв случай това осветление може да се
осигури при съгласуване с пристанищното
съоръжение, за да предостави допълнително
осветление откъм сушата.
Трето ниво на сигурност
9.49 При трето ниво на сигурност корабът
би следвало да спазва инструкциите на лицата, упълномощени да действат при инцидент
или при заплаха от произшествие, свързано
със сигурността. Планът за сигурност на ко-
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раба описва подробно мерките за сигурност,
които могат да се вземат на кораба в тясно
сътрудничество с отговорните лица и с пристанищното съоръжение. Тези мерки могат да
се състоят във:
.1 в ключване на цялото осветление на борда на кораба или осветяване на зоната
около кораба;
.2 в к лючване на ц ялото оборудване за
наблюдение на борда, което е в състояние да отчете дейности на борда или в
близост до кораба;
.3 м аксимално продължаване на времето,
през което оборудването за наблюдение
може да продължи да отчита;
.4 п одготовка за подводна инспекция на
корпуса на кораба; и
.5 п редприемане на мерки, включително и
бавно завъртане на витлата на кораба,
ако това е възможно на практика, за да
се предотврати подводният достъп до
корабния корпус.
Разлики в нивата на сигурност
9.50 Планът за сигурност на кораба би
следвало да определя процедурите и мерките
за сигурност, които могат да бъдат въведени
на кораба, ако корабът прилага ниво на сигурност, по-високо от прилаганото на пристанищно съоръжение.
Дейности, които не са предвидени в кодекса
9.51 Планът за сигурност на кораба би
следвало да уточнява процедурите и мерките
за сигурност, които следва да се приложат на
кораба, когато:
.1 с е намира в пристанище на държава,
която не е договарящо правителство;
.2 и звършва взаимодействие с кораб, за
който не се прилага настоящият кодекс;
.3 и звършва взаимодействие със закотвени
или плаващи платформи или стационарна сондажна платформа; или
.4 и звършва взаимодействие с пристанище
или пристанищно съоръжение, което не
е задължено да отговаря на разпоредбите
на глава XI-2 и на част А от настоящия
кодекс.
Декларации за сигурност
9.52 Планът за сигурност на кораба би следвало да описва подробно как да се обработват
декларациите за сигурност, искани от дадено
пристанищно съоръжение, и обстоятелствата,
при които самият кораб следва да поиска
декларация за сигурност.
Проверка и ревизия
9.53 Планът за сигурност на кораба би следвало да посочва как офицерът по сигурността
на компанията и офицерът по сигурността на
кораба имат намерение да проверяват ефикасността на плана за сигурност на кораба и
процедурите, които се следват при ревизиране,
актуализиране или изменение на плана за
сигурност на кораба.
10. РЕГИСТРИ
Общи положения
10.1 Регистрите би следвало да бъдат на
разположение на надлежно упълномощените
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служители на договарящите правителства,
за да могат последните да проверяват дали
разпоредбите на плановете за сигурност на
корабите се прилагат на практика.
10.2 Регистрите могат да бъдат съхранявани
под каквато и да е форма, но следва да бъдат
защитени срещу всякакъв неразрешен достъп
или разпространение.
11. ОФИЦЕР ПО СИГУРНОСТТА НА КОМПАНИЯТА
Съответните препоръки са изброени в раздели 8, 9 и 13.
12. ОФИЦЕР ПО СИГУРНОСТТА НА КОРАБА
Съответните препоръки са изброени в раздели 8, 9 и 13.
13. ОБУЧЕНИЕ, УПРАЖНЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА НА
КОРАБИТЕ
Обучение
13.1 Офицерът по сигурността на компанията, компетентният персонал на компанията,
който е на сушата, и офицерът по сигурността
на кораба би следвало да имат познания и
да бъдат обучавани в някои или във всички
следващи области според целесъобразността:
.1 а дминистриране на сигурността;
.2 с ъответни международни конвенции, препоръки, сборници с правила и кодекси;
.3 с ъответно национално законодателство
и нормативна уредба;
.4 о тговорност и функции на другите органи
по сигурност;
.5 методология за оценяване на сигурността
на кораба;
.6 м етоди за посещение и инспектиране
във връзка със сигурността на кораба;
.7 операции на корабите и на пристанищата
и условия за тези операции;
.8 м ерки за сигурност, прилагащи се на
борда на кораба и в пристанищното
съоръжение;
.9 п одготовка, намеса и планиране на
тревога;
.10 т ехники за обу чение в област та на
сиг у рност та, вк лючително мерк и и
процедури за сигурност;
.11 о бработване на поверителни сведения
във връзка със сигурността и съобщения,
свързани със сигурността;
.12 п ознаване на актуалните заплахи за
сигурността и различните им форми;
.13 и дентифициране и откриване на оръжия
и опасни вещества и устройства;
.14 р азпознаване на недискриминационна
основа на характеристиките и поведенческите шаблони на лица, които биха
представлявали заплаха за сигурността;
.15 п охвати, използвани за заобикаляне на
мерките за сигурност;
.16 о борудване и системи за сигурност и
ограничения в ползването им;
.17 методи за проверки, инспекции, контрол
и наблюдение;
.18 м етоди на физическо претърсване и
инспекция без натрапване;
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.19 у пражнения и тренировки в областта
на сигурността, включително упражнения и тренировки с пристанищните
съоръжения; и
.20 оценка на упражненията и тренировките
в областта на сигурността.
13.2 Освен това, офицерът по сигурността на кораба би следвало да има адекватни
познания и да получи подготовка в някои
или във всички следващи области, според
целесъобразността:
.1 план на кораба;
.2 п лан за сигурност на кораба и съответстващите му процедури (включително
подготовка за начина на реагиране при
инцидент, базиран на сценарий);
.3 п одготовка на пътниците и техниката
за контрол;
.4 функциониране на оборудването и системите за сигурност; и
.5 п одлагане на изпитване, калибриране и
когато корабът е в открито море, поддържане на оборудването и системите
за сигурност.
13.3 Персоналът на борда, натоварен със
специфични задачи в областта на сигурността,
би следвало да има достатъчни познания и да
е в състояние да поеме поверените задачи, а
именно, ако е целесъобразно:
.1 п ознания на актуалните заплахи за сигурността и различните им форми;
.2 о ткриване и разпознаване на оръжия и
опасни вещества и устройства;
.3 и дентифициране на характеристиките и
поведението на лицата, които биха могли
да застрашат сигурността;
.4 п охвати, използвани за заобикаляне на
мерките за сигурност;
.5 п одготовка на пътниците и на техниката
за контрол;
.6 комуникации, свързани със сигурността;
.7 п ознаване на процедурите и плана за
обща тревога;
.8 функциониране на оборудването и системите за сигурност;
.9 п оставяне на изпитание, калибриране и
когато корабът е в открито море, поддържане на оборудването и системите
за сигурност;
.10 т ехники на инспекция, контрол и наблюдение; и
.11 м етоди на физическо претърсване на
хората, личните багажи, багажите, товара и провизиите на борда.
13.4 Всички други членове на персонала
на борда би следвало да имат достатъчни
познания за съответните разпоредби на плана за сигурност на кораба и да не срещат
затруднения с тях, а именно:
.1 обозначение и приложения на различните
нива на сигурност;
.2 п ознания за процедурите и плановете
за обща тревога;

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

.3 и
 дентификация и откриване на оръжия
и опасни вещества и устройства;
.4 р азпознаване на недискриминационна
основа на характеристиките и поведенческите шаблони на лица, които биха
могли да представляват заплаха за сигурността;
.5 и зползвани похвати за заобикаляне на
мерките за сигурност.
Упражнения и тренировки
13.5 Упражненията и тренировките имат
за цел да гарантират, че персоналът на борда
притежава необходимата компетентност да
изпълнява всички възложени задачи в областта
на сигурността на всички нива на сигурност
и да идентифицира всякаква нередност на
системата за сигурност, която е необходимо
да се отстрани.
13.6 За гарантиране на ефикасността на
изпълнението на разпоредбите на плана за
сигурност на кораба упражненията би следвало
да се провеждат поне веднъж на три месеца.
Освен това, в случай, когато повече от 25 %
от персонала на кораба е бил заменен в който
и да е момент от персонал, който преди това
не е участвал в упражнение на борда на този
кораб през последните три месеца, би следвало да се извърши упражнение в седмицата
след смяната на персонала. Тези упражнения
би следвало да обхващат индивидуалните
елементи на плана, каквито са заплахите за
сигурността, изброени в параграф 8.9.
13.7 Различни типове упражнения, които могат да включват участие на офицери
по сигурността на компанията, офицери по
сигурността на пристанищното съоръжение,
съответните власти на договарящите правителства, както и офицери по сигурността
на кораба, ако са налице, би следвало да се
извършват поне веднъж на календарна година, като интервалът между упражненията не
надвишава 18 месеца. Тези упражнения би
следвало да тестват комуникациите, координацията, наличността на ресурсите и отговора
на заплахата. Тези упражнения могат:
.1 д а бъдат провеждани в действителни
мащаби или в реални условия;
.2 д а се състоят в теоретична симулация
или семинар; или
.3 д а бъдат комбинирани с други упражнения, като упражнения за издирване
и спасяване или за намеса при тревога.
13.8 Участието на компанията в упражнение
с друго договарящо правителство би следвало
да се признае от администрацията.
14. СИГУРНОСТ НА ПРИСТАНИЩНОТО
СЪОРЪЖЕНИЕ
Съответните препоръки са изброени в раздели 15, 16 и 18.
15. ОЦЕНКА НА СИГУРНОСТТА НА ПРИСТАНИЩНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ
Общи положения
15.1 Оценката на сигурността на пристанищното съоръжение може да се извърши
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от призната организация по сигу рността.
Във всеки случай извършената оценка на
сигурността на пристанищното съоръжение
може да бъде одобрена само от съответното
договарящо правителство.
15.2 Ако договарящото правителство ползва
услугите на призната организация по сигурността за изучаване и проверка на съобразността
на оценката на сигурността на пристанищното
съоръжение, тази призната организация по
сигурността не следва да има никаква връзка
с призната организация за сигурност, която е
извършила или подпомогнала извършването
на тази оценка.
15.3 Оценката на сигурността на пристанищното съоръжение обхваща следните елементи
на пристанищното съоръжение:
.1 физическа сигурност;
.2 структурна цялост;
.3 системи за индивидуална защита;
.4 общи процедури;
.5 р адио- и телекомуникационни системи,
включително компютърни системи и
мрежи;
.6 и нфраструктура на съответните транспортни системи;
.7 колективни услуги; и
.8 д руги зони, на които, ако се нанесат
щети или се използват за непозволено
набл юден ие, п редс та в л я ват риск за
хората, имуществото или операциите
във вътрешността на пристанищното
съоръжение.
15.4 Лицата, у частващи в оценката на
сигурността на пристанищното съоръжение,
би следвало да могат да получават помощ от
експерти относно:
.1 п ознаването на актуалните заплахи за
сигурността и на различните им форми;
.2 и дентификация и откриване на оръжия
и опасни вещества и устройства;
.3 р азпознаване на недискриминационна
основа на характеристиките и поведенческите шаблони на лица, които биха
могли да представляват заплаха за сигурността;
.4 т ехниките, използвани за заобикаляне
на мерките за сигурност;
.5 методите, използвани за причиняване на
произшествие, свързано със сигурността;
.6 в ъздействието на експлозивите върху
структурите и услугите на пристанищното съоръжение;
.7 с игурността на пристанищното съоръжение;
.8 т ърговските практики в пристанището;
.9 п ланирането на непредвидени ситуации,
подготовката на ситуациите на тревога
и мерките, които се вземат за противодействие;
.10 ф изическите мерки за сигурност, например оградите;
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.11 р
 адио- и телекомуникационните сист ем и, вк л юч и т ел но ком п ю т ърн и т е
системи и мрежи;
.12 т ранспорт и строително инженерство; и
.13 о перациите на корабите и на пристанищата.
Идентификация и оценка на ва ж ното
имущество и инфраструктура, които е важно
да бъдат опазени
15.5 Идентификацията и оценката на имуществото и на инфраструктурните елементи са
процес, позволяващ да се определи важността
на структурите и на благоустройството за функционирането на пристанищното съоръжение.
Този процес на идентификация и оценка е от
основна важност, защото предоставя база,
позволяваща да се определи стратегията за
смекчаване на насоченото въздействие върху
имуществото и структурите, което е от особена
важност за опазването им срещу произшествие, свързано със сигурността. Този процес
би следвало да отчита потенциалните загуби
на човешки животи, икономическата важност
на пристанището, символичната му стойност
и наличието на съоръжения на държавата.
15.6 Идентификацията и оценката на имуществото и инфраструктурите би следвало да
позволява тяхното йерархично подреждане
в зависимост от относителната важност на
изискването да бъдат опазвани. От първостепенно значение би следвало да е стремежът да
не се допуска смърт или нараняване. Важно
е също да се определи дали пристанищното
съоръжение, структурата или съоръжението може да продължи да функционира без
съответното имущество и в каква степен е
възможно да се възстанови бързо нормалното
функциониране.
15.7 Имуществото и инфраструктурите, които би следвало да бъдат оценени като важни
за опазване, могат да включват:
.1 д остъпа, входовете, заобикалящата вода
и котвените стоянки, зоните за маневриране и за акостиране;
.2 с ъоръженията, терминалите, зоните за
поставяне на товара и на средствата за
поддръжка на товарите;
.3 с истемите, като електрозахранващите
мрежи, радио- и телекомуникационните системи и компютърните системи и
мрежи;
.4 с истемите за контрол на движението
на пристанищни плавателни съдове и
помощните системи за навигация;
.5 електроцентралите, кръговете за преместване на товарите и водоснабдяването;
.6 п ристанищата, железопътните линии,
пътищата;
.7 к орабите, обслужващи пристанищата,
включително пилотските кораби, влекачите, плоскодънните товарно-разтоварни
кораби и др.;
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.8 о
 борудването и системите за сигурност
и наблюдение; и
.9 п рилежащите на пристанищното съоръжение води.
15.8 От първостепенна важност е да се
идентифицират ясно имуществата и инфраструктурите с оглед оценката на нормите за
сигурност на пристанищното съоръжение,
подреждане по приоритет на мерките за защита и решенията относно предоставянето на
ресурси за по-добра защита на пристанищното
съоръжение. Този процес може да включва
задължителни консултации със съответните
власти, които отговарят за прилежащите на
пристанищното съоръжение структури, за
които е налице риск да увредят съоръжението
или да бъдат използвани за причиняване на
вреди на съоръжението, за незаконно наблюдение на съоръжението или за отклоняване
на вниманието.
Идентифициране на възможните заплахи
срещу имуществото и инфраструктурите и
на вероятността те да бъдат реализирани, с
оглед установяването на мерки за сигурност,
подредени по приоритет
15.9 Би следвало да се идентифицират
актовете, при които е налице риск да се
застраши сигурността на имуществото и на
инфраструктурите, както и на методите за
изпълнение на тези актове, с оглед оценка на
уязвимостта на дадено имущество или място
на произшествие, свързано със сигурността,
и за въвеждането след подреждане по приоритет на мерките за сигурност, изисквани
за планирането и предоставянето на ресурси.
За идентифицирането и оценката на всеки
потенциален акт и методиката му на противодействие би следвало да се вземат предвид
различни фактори, сред които оценките от
публични органи на заплахата. Отговорните
лица за оценката, които идентифицират и
оценяват заплахите, не следва да се опират
на най-лошите сценарии, за да дават съвети
за планирането и разпределението на ресурси.
15.10 Оценката на сигурността на пристанищното съоръжение би следвало да включва оценка, извършена в сътрудничество със
съответните органи по сигурността, за определяне на:
.1 всички особености на пристанищното съоръжение, включително морския превоз,
използващ съоръжението, които създават
условия то да стане цел на нападение;
.2 в ероятните последици от нападение
над или в пристанищното съоръжение
в смисъл на загуби на човешки живот,
вреди на имущество, затруднения за
икономическите дейности, включително
объркване на транспортните системи;
.3 н амеренията и ресурсите на тези, които
биха организирали такова нападение; и
.4 в ъзможния вид или видове нападение,
за да се получи глобална оценка на сте-
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пента на риска, като се вземе предвид
до каква степен мерките за сигурност
следва да се осъвременяват.
15.11 Оценката на сигурността на пристанищното съоръжение би следвало да отчита всички
възможни заплахи, които могат да включат
следните видове инциденти по сигурността:
.1 у вреждане или разрушаване на пристанищното съоръжение или на кораба,
например от експлозивни материали,
палеж, саботаж или вандализъм;
.2 о тклоняване или отвличане на кораба
или на хората на борда;
.3 п рестъпно посегателство срещу товара,
срещу основните материали или системи
на кораба или провизиите на борда;
.4 неразрешен достъп или използване, включително наличие на нелегални пътници;
.5 контрабанда на оръжие или на материали, включително на оръжия за масово
поразяване;
.6 и зползването на кораба за превоз на хора
и на оборудването им, имащи намерение
да предизвикат произшествие, свързано
със сигурността;
.7 и зползването на самия кораб като оръжие или като средство за причиняване
на вреди или разрушения;
.8 б локиране на входовете на пристанището, шлюзовете, местата за слизане
на брега и др.; и
.9 я дрено, биологично или химическо нападение.
15.12 Този процес би следвало да поражда
задължението да бъдат консултирани съответните отговорни власти на структурите,
прилежащи към пристанищното съоръжение, които биха могли да причинят щети на
съоръжението или да бъдат използвани за
причиняване на щети на съоръжението, за
незаконно наблюдение на съоръжението или
за отклоняване на вниманието.
Идентификация, селекция и класиране
според приоритета на насрещните мерки и на
промените в процедурите и ефикасността, с
която те могат да намалят уязвимостта
15.13 Идентификаци ята и к ласирането
според приоритета на насрещните мерки
имат за цел да гарантират, че са използвани
най-ефикасните мерки за сигурност за намаляване на уязвимостта на дадено пристанищно
съоръжение или на взаимодействието кораб/
пристанище от възможни заплахи.
15.14 Мерките за сигурност следва да бъдат
подбирани в контекста на фактори като тяхната способност да намаляват вероятността
за извършване на нападение и следва да бъдат
оценявани, като се вземат предвид сведенията,
които включват:
.1 а нкети, инспекции и проверки за сигурност;
.2 р азговори със собственици и ползватели на пристанищно съоръжение и със
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собственици/ползватели на прилежащи
структури, ако е уместно;
.3 история на инцидентите по сигурността; и
.4 о перации, водени в рамките на пристанищното съоръжение.
Идентификация на уязвимите точки
15.15 Идентификацията на уязвимите точки
на физическите структури, на системите за
защита на персонала, на процедурите и другите
елементи, които могат да доведат до произшествие, свързано със сигурността, може да
послужи за определяне на възможностите за
отстраняване или за намаляване на уязвимите
точки. Например чрез анализ биха могли да
бъдат открити уязвимите точки в системите
за сигурност или незащитените инфраструктури на дадено пристанищно съоръжение,
като водоснабдителната система, палубите
и др. Въпросът с тях би могъл да се реши с
физически мерки, като например постоянни
прегради, аларми, техника за наблюдение и др.
15.16 Идентификацията на уязвимите точки
би следвало да включва проучване на следното:
.1 д остъпа откъм морето и откъм сушата
до пристанищното съоръжение и към
корабите на котва в съоръжението;
.2 ц елостта на структурата на кейовете,
съоръженията и другите свързани с тях
структури;
.3 д ейст ващ и те мерк и и п роцед у ри за
сигурност, включително системите за
идентифициране;
.4 д ейст ващ и т е мерк и и п роцед у ри за
сигурност за пристанищните услуги и
колективните услуги;
.5 м ерките за защита на радио- и телекомуникационните средства, пристанищните
услуги и колективните услуги, включително компютърните системи и мрежи;
.6 п рилежащите зони, които могат да бъдат
използвани по време на нападение или
за нападение;
.7 с ъществуващите споразумения с частните дружества, предлагащи услуги по
сигурността, обхващащи страната откъм
сушата/страната откъм морето;
.8 в си чк и п ро т иворечащ и п ринц ипи в
рамките на мерките и процедурите за
безопасност и сигурност;
.9 в сякакъв конфликт меж д у задачите,
възложени на пристанищното съоръжение, и техните задачи, свързани със
сигурността;
.10 в сяко ограничение в областта на изпълнението и всяко ограничение по
отношение на персонала;
.11 в сяка слабост, идентифицирана по време на подготовка и на упражнения; и
.12 в сяка слабос т, и ден т ифи ц и ра на по
време на рутинни операции след инциденти или тревога в уведомлението за
проблеми, свързани със сигурността, в
изпълнението на мерките за контрол,
проверките и др.
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16. ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ НА ПРИСТАНИЩНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ
Общи положения
16.1 Офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение носи отговорност за
установяването на план за сигурност на пристанищното съоръжение. Въпреки че офицерът
по сигурността на пристанищното съоръжение
не следва непременно да изпълнява лично
всички задачи, свързани с неговите функции,
той е последната отговорна инстанция за
правилното изпълнение на тези задачи.
16.2 Всеки един от плановете за сигурност
на пристанищното съоръжение има различно
съдържание според особеностите на пристанищното съоръжение или съоръжения, за
които е създаден. Оценката на сигурността на
пристанищното съоръжение позволява да се
идентифицират специфичните характеристики
на пристанищното съоръжение, както и потенциалните рискове в областта на сигурността,
които са задължили офицера по сигурността
на пристанищното съоръжение да установи
план за сигурност на пристанищното съоръжение. Тези характеристики, както и други
национални или местни елементи, свързани
със сигурността, се вземат под внимание в
плана за сигурност на пристанищното съоръжение при подготвянето му. Въвеждат се и
подходящи мерки за сигурност за свеждане до
минимум на риска от нарушение на мерките
за сигурност и последиците от потенциалните
рискове. Договарящите правителства могат да
предоставят съвети за подготовката на план
за сигурност на пристанищното съоръжение
и за неговото съдържание.
16.3 Всеки план за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало:
.1 д а описва в подробности организацията на сигурността на пристанищното
съоръжение;
.2 д а описва подробно връзките на тази
организация с компетентните власти и
със системите за комуникация за осигуряването на постоянно ефикасно действие
на тази организация, както и връзките
на тази организация по-специално с
корабите, намиращи се в пристанището;
.3 д а описва подробно както оперативните,
така и физическите елементарни мерки
за сигурност, които ще се въведат при
първо ниво на сигурност;
.4 да описва подробно допълнителните мерки за сигурност, които ще позволят на
пристанищното съоръжение да премине
без загуба на време на второ ниво на
сигурност и ако е необходимо, на трето
ниво на сигурност;
.5 д а предвиж да процеду ри за редовно
проучване или проверка на плана за
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сигу рност на пристанищното съоръжение и на измененията му, като се
вземат предвид опитът или промените
в обстоятелствата; и
.6 д а описва процедурите за уведомяване
на точките за контакт към съответните
договарящи правителства.
16.4 Изработването на ефикасен план за
сигурност на пристанищното съоръжение се
основава на задълбочена оценка на всички
въпроси, имащи отражение върху сигурността
на пристанищното съоръжение, и по-специално се основава на задълбочено познаване на
физическите и оперативните характеристики
на всяко пристанищно съоръжение.
16.5 Договарящите правителства би следвало да одобряват плана за сигурност на
пристанищното съоръжение на пристанищните съоръжения под тяхна юрисдикция.
Договарящи те п рави телст ва би следва ло
да приемат процедури, позволяващи да се
определи дали всеки план за сигурност на
пристанищното съоръжение остава ефикасен
и дали могат да изискват планът за сигурност на пристанищното съоръжение да бъде
изменен, преди да е одобрен или след като е
бил одобрен. Планът за сигурност на пристанищното съоръжение следва да посочва,
че отчетите за инциденти и за заплахи за
инциденти по сигурността, за изпитания,
проверки, подготовка и упражнения следва да
се съхраняват като доказателства, че планът
отговаря на предписанията.
16.6 Мерките за сигурност, предвидени в
плана за сигурност на пристанищното съоръжение, би следвало да се въведат в разумен
срок след одобряването на плана за сигурност
на пристанищното съоръжение. Планът за
сигурност на пристанищното съоръжение би
следвало да посочва датата, на която ще бъде
въведена всяка от мерките. Ако съществува
риск въвеждането на тези мерки да закъснее,
би следвало да се уведоми договарящото правителство, отговорно за одобрението на плана
за сигурност на пристанищното съоръжение,
за да се обсъди с него и да се реши да се
изработят други временни удовлетворяващи
мерки, които осигуряват еквивалентна степен
на сигурност през преходния период.
16.7 Използването на огнестрелни оръжия на борда или в близост до корабите и в
пристанищните съоръжения може да породи
особени и значими рискове за сигурността, поспециално за някои опасни или потенциално
опасни вещества, и би следвало да се предвиди
използването им с голяма предпазливост. В
случай че дадено договарящо правителство
реши, че е необходимо да се използва въоръжен
персонал в тези зони, това договарящо правителство би следвало да следи този персонал
да е надлежно упълномощен и подготвен за
използването на тези оръжия и да познава
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специфичните рискове, съществуващи в тези
зони в областта на сигурността. Ако договарящото правителство разреши използването на
огнестрелни оръжия, то би следвало да даде
специфични инструкции за сигурност. Планът
за сигурност на пристанищното съоръжение
следва да съдържа специфични препоръки в
тази област, особено относно неговото прилагане за корабите, превозващи опасни или
потенциално опасни товари.
Организация и изпълнение на задачите,
свързани със сигурността на пристанищното
съоръжение
16.8 Освен препоръките, изложени в параграф 16.3, планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да посочи
следните елементи, отнасящи се до всички
нива на сигурност:
.1 р олята и структурата на организацията
за сигурност на пристанищното съоръжение;
.2 з адачите и отговорностите на целия
персонал на пристанищното съоръжение,
осъществяващ функции, свързани със
сигурността, и подготовката, която те
следва да получат, както и необходимите
мерки за осъществяване на оценка на
ефикасността на всеки член от персонала;
.3 в ръзките на организацията за сигурност
на пристанищното съоръжение с други
национални или местни власти, имащи
отговорности в областта на сигурността;
.4 с истемите за комуникация, предвидени
за осигуряване на ефикасна и непрекъсната комуникация между персонала на
пристанищното съоръжение, отговорен
за сигурността, корабите, намиращи се в
пристанището, и когато е уместно – местните или националните власти, имащи
отговорности в областта на сигурността;
.5 п роцедурите или мерките за защита,
необходими за осигуряване на непрекъснати комуникации;
.6 п роцедурите и практиките за защита
на поверителните сведения относно сигурността, които са на разположение в
печатна или електронна форма;
.7 н еобходимите процедури за оценка дали
мерките и процедурите за сигурност и
средствата за сигурност остават ефикасни,
включително процедурите, позволяващи
идентифицирането и отстраняването на
нередности или пропуски в действието
на тези средства;
.8 п роцедурите, чрез които се гарантират
проверката и оценяването на докладите относно евентуално неспазване на
мерките за сигурност или проблеми,
свързани със сигурността;
.9 п роцедурите, свързани с обработката
на товара;
.10 п роцедурите за доставка на провизии
на борда;
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.11 п
 роцедурите, позволяващи да се поддържа и актуализира инвентарът на
опасните товари и на потенциа лно
опасните вещества, намиращи се в пристанищното съоръжение, включително
тяхното местонахождение;
.12 с редствата за алармиране на обходите
откъм морето и на екипите, специализирани в претърсването, и средствата за
използване на техните услуги, включително за издирване на взривни вещества
и подводни инспекции;
.13 п роцедурите, позволяващи да се подпомагат офицерите по сигурността на
кораба при потвърждаване на самоличността на хората, желаещи да се качат
на борда, ако е необходимо; и
.14 п роцедурите, позволяващи да се улеснят отпуските на суша на персонала
на кораба или смените на персонала,
както и достъпът до кораба на посетители, включително представители на
органите, натоварени със следенето на
здравословните условия на работа на
моряците.
16.9 Останалата част от раздел 16 изрично
обхваща мерките за сигурност, които биха
могли да бъдат взети при всяко ниво на сигурност, относно:
.1 д остъпа до пристанищното съоръжение;
.2 з оните за ограничен достъп във вътрешността на пристанищното съоръжение;
.3 о бработката на товара;
.4 д оставката на провизии на борда;
.5 обработката на непридружените багажи; и
.6 контрола на сигурността на пристанищното съоръжение.
Достъп до пристанищното съоръжение
16.10 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да посочва мерките за сигурност, позволяващи защитата на
всички начини за достъп до пристанищното
съоръжение, посочени в плана за сигурност
на пристанищното съоръжение.
16.11 За всеки от тези начини за достъп
планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да идентифицира пригодното местонахождение или ограниченията, или
забраните за достъп, които ще се прилагат на
всяко ниво на сигурност. Планът за сигурност
на пристанищното съоръжение би следвало да
уточнява типа ограничение или забрана, което
ще се прилага, и начините за това прилагане.
16.12 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да определя
за всяко ниво на сигурност съответния начин за идентифициране на лицата, които
ще бъдат упълномощени да имат достъп до
пристанищното съоръжение или да остават
във вътрешност та на пристанищното съоръжение, без да бъдат разпитвани. За тази
цел би могло да се окаже необходимо да се
уточни пригодна система за постоянна и за
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временна идентификация съответно за персонала на пристанищното съоръжение и за
посетителите. Всяка система за идентификация
следва, когато това е практически възможно,
да бъде съобразена със системата, прилагаща се за корабите, които използват редовно
пристанищното съоръжение. Пътниците би
следвало да са в състояние да докажат своята
самоличност чрез бордни карти, билети и т.н.,
но не следва да им се разрешава да навлизат в
зоните с ограничен достъп без надзор. Планът
за сигурност на пристанищното съоръжение
би следвало да предвижда разпоредби, така че
системата за идентификация да се актуализира
и неспазването на процедурите да подлежи
на дисциплинарни мерки.
16.13 Лицата, които отказват или не са в
състояние да докажат при поискване своята
самоличност и/или да потвърдят целта на своето посещение, получават отказ за достъп до
пристанищното съоръжение и за опита им да
получат достъп до пристанищното съоръжение
се уведомяват офицерът по сигурността на
пристанищното съоръжение и националните
или местните власти, отговорни за сигурността.
16.14 Планът за сигурността на пристанищното съоръжение би следвало да уточнява мястото, където следва да се извърши
претърсването на хората и на техните лични
багажи, както и на превозните средства. Тези
места би следвало да са разположени така,
че претърсването да може да се извърши без
прекъсване, каквито и да са метеорологичните
условия, според честотата, уточнена в плана
за сигурност на пристанищното съоръжение.
След като бъдат претърсени, хората, личните
багажи и превозните средства би следвало да се
отправят направо към зоните за натоварване и
качване на борда, за изчакване и за качване на
борда на регламентираните превозни средства.
16.15 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да уточнява
отделни места за лицата и техните лични
багажи, които са били проверени, и за лицата
и техните лични багажи, които не са проверени, и ако е възможно, зоните, отделени за
пътници, качващи се на борда, и за пътници,
които слизат, за корабния персонал и техните
лични багажи, за да се гарантира, че хората,
които не са били проверени, няма да влязат
в контакт с хората, които са били проверени.
16.16 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да определя
честотата на проверките на достъпа в пристанищното съоръжение и по-специално дали
те следва да се извършват на случаен или
произволен принцип.
Първо ниво на сигурност
16.17 При първо ниво на сигурност планът
за сигурност на пристанищното съоръжение
би следвало да посочва контролните точки,
където могат да бъдат прилагани следните
мерки за сигурност:
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.1 з оните на ограничен достъп, които следва
да се отделят чрез ограда или прегради
от тип, одобрен от договарящото правителство;
.2 контрол на самоличността на всички
лица, желаещи да влязат в пристанищното съоръжение и имащи връзка с даден
кораб, и по-специално пътниците, корабният персонал и посетителите, както
и техните мотиви, като се проверяват,
например, инструкциите за качване на
борда, пътническите билети, бордните
карти, служебните карти и др.;
.3 и нспектиране на превозните средства,
използвани от лицата, желаещи да влязат
в пристанищното съоръжение и имащи
връзка с даден кораб;
.4 п роверка на самоличността на персонала
на пристанищното съоръжение и на лицата, работещи вътре в пристанищното
съоръжение, както и техните превозни
средства;
.5 да се ограничи достъпът с оглед изключване на лицата, които не са работници или
служители в пристанищното съоръжение
или във вътрешността му, ако тези лица
не могат да докажат самоличността си;
.6 д а се извършва претърсване на хората, на
личните багажи, на превозните средства
и на тяхното съдържание; и
.7 д а се идентифицират всички точки на
достъп, които, ако не се използват редовно, следва да бъдат постоянно затворени
и заключени.
16.18 При първо ниво на сигурност би
следвало да е възможно да бъдат претърсвани всички лица, желаещи да влязат в пристанищното съоръжение. Честотата на тези
претърсвания, включително произволните
претърсвания, се уточнява в одобрения план
за сигурност на пристанищното съоръжение
и следва изрично да бъде одобрена от договарящото правителство. Не би следвало да се
поставя задача на членовете на персонала на
кораба да претърсват свои колеги или техните
лични багажи, освен ако не са налице сериозни основания, свързани със сигурността, те
да извършват това. Такава инспекция следва
да се води при пълно спазване на човешките
права и зачитане на човешкото достойнство.
Второ ниво на сигурност
16.19 При второ ниво на сигурност планът
за сигурност на пристанищното съоръжение би
следвало да определя допълнителните мерки
за сигурност, които ще се прилагат и които
могат да се състоят в следното:
.1 определяне на допълнителен персонал за
пазене на точките за достъп и преградите
в периметъра на обхода;
.2 о граничаване на броя точки за достъп
до пристанищното съоръжение, като се
посочват тези, които следва да бъдат
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затворени и начините за тяхното охраняване;
.3 п редвиждане на начини за възпрепятстване на всякакво преминаване през
останалите точки за достъп, например
охранителните бариери;
.4 по-чести претърсвания на хората, на личните багажи и на превозните средства;
.5 о тказ за достъп за посетителите, които
не могат да предоставят удостоверимо
оправдание, което да обяснява защо
желаят да влязат в пристанищното съоръжение; и
.6 и зползване на патрулни кораби за засилване на сигурността откъм морето.
Трето ниво на сигурност
16.20 При трето ниво на сигурност пристанищното съоръжение би следвало да спазва
инструкциите на лицата, упълномощени да
действат при инцидент или при заплаха от произшествие, свързано със сигурността. Планът
за сигурност на пристанищното съоръжение
би следвало да описва подробно мерките за
сигурност, които могат да бъдат взети в пристанищното съоръжение в тясно сътрудничество
с отговорните лица и с корабите, намиращи
се в пристанищното съоръжение. Тези мерки
биха могли да се състоят във:
.1 в ременна забрана на достъпа до част от
или до цялото пристанищно съоръжение;
.2 п редоставяне на достъп единствено на
лицата, упълномощени да действат при
инцидент или при заплаха за произшествие, свързано със сигурността;
.3 в ременна отм яна на дви жението на
пешеходци или на превозни средства
в част от или в цялото пристанищно
съоръжение;
.4 у величаване на честотата на обходите
за сигурност във вътрешността на пристанищното съоръжение, ако е уместно;
.5 в ременна отмяна на пристанищните
операции във вътрешността на част от
или на цялото пристанищно съоръжение;
.6 р ъководене на движението на корабите
по отношение на част или на цялото
пристанищно съоръжение; и
.7 е вакуиране на част или на цялото пристанищно съоръжение.
Зони за ограничен достъп във вътрешността на пристанищното съоръжение
16.21 Планът за сигурност на пристанищното
съоръжение би следвало да определя зоните
за ограничен достъп, които са установени във
вътрешността на пристанищното съоръжение,
да уточнява тяхната площ, периодите, през
които те се прилагат, мерките за сигурност
за контрол на достъпа до тези зони, както и
дейностите вътре в тези зони. Също така при
подходящи обстоятелства следва да се предвидят мерки за осигуряване на разчистването
за сигурност на временните зони за ограничен
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достъп преди и след установяването на такива
зони. Зоните за ограничен достъп имат за цел:
.1 д а защитават пътниците, корабния персонал, персонала на пристанищното съоръжение и посетителите, включително
посетителите, имащи връзка с кораба;
.2 д а защитават пристанищното съоръжение;
.3 д а защи тават кораби те, използващи
или обслужващи пристанищното съоръжение;
.4 д а защитават чувствителните от гледна
точка на сигурността зони във вътрешността на пристанищното съоръжение;
.5 д а защитават оборудването и системите
за сигурност и наблюдение; и
.6 д а защитават товарите и провизиите на
борда срещу всякакво престъпно посегателство.
16.22 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да гарантира
прилагането на всички ясно определени мерки
за сигурност във всички зони на ограничен
достъп за контрол на:
.1 д остъпа на хората;
.2 в лизането, паркирането, натоварването и
разтоварването на превозните средства;
.3 д вижението и поставянето на товарите
и на провизиите на борда; и
.4 непридружените багажи или лични вещи.
16.23 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да предвижда
всички зони за ограничен достъп да бъдат
ясно обозначени така, че да е отбелязан
ограниченият достъп и че присъствието на
лица без разрешение в тези зони представлява
нарушение на мерките за сигурност.
16.24 Когато има инсталирани автоматични устройства за откриване на проникване
в зоната, те следва да уведомяват центъра
за контрол, който да може да реагира при
задействането на системата за тревога.
16.25 Зоните за ограничен достъп могат
да включват:
.1 з оните от страната на кея и от страната
на морето в съседство с кораба;
.2 з оните за качване и слизане от борда,
зоните за изчакване и за контрол на
пътниците и на корабни я персона л,
включително точките за претърсване;
.3 з оните, където се провеждат товарноразтоварни операции или операции за
поставяне на товарите и провизиите на
борда;
.4 м естата, където се съхраняват чувствителните от гледна точка на сигурността
сведения, включително документите за
товарите;
.5 зоните, където са складирани опасните товари и потенциално опасните вещества;
.6 контролните постове на системата за
управление на превоза по море, центро-
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вете за подпомагане на навигацията и
на пристанището, включително контролните зали на системите за наблюдение
и за сигурност;
.7 з оните, в които се намира оборудването
за наблюдение и за сигурност;
.8 р адио- и телекомуникационните инсталации, електрозахранването, водоснабдяването и други общи услуги; и
.9 в сяко друго място в пристанищното съоръжение, където е ограничен достъпът
на кораби, на превозни средства и на хора.
16.26 Прилагането на мерките за сигурност може да се разшири със съгласието на
компетентните власти така, че да се ограничи неразрешеният достъп до структури, от
които може да се наблюдава пристанищното
съоръжение.
Първо ниво на сигурност
16.27 При първо ниво на сигурност планът
за сигурност на пристанищното съоръжение
би следвало да посочва мерките за сигурност,
които ще се прилагат за зоните с ограничен
достъп, които могат да включват:
.1 поставянето на постоянни или временни
заграждения около зоната за ограничен
достъп, които да бъдат от тип, посочен
като приемлив от договарящото правителство;
.2 п редвиждане на точки за достъп, където
достъпът да може да се контролира от
охрана по време на ползването им, и
които да могат да бъдат ефикасно заключвани или преграждани, когато не
се използват;
.3 п редоставяне на пропуски, които хората
да бъдат задължени да показват, за да
докажат, че имат право да се намират
в зоната за ограничен достъп;
.4 я сно обозначаване на превозните средства, които имат разрешение да влизат
в зоните с ограничен достъп;
.5 п редвиждане на охрана и обходи;
.6 и нсталиране на автоматични устройства
за откриване на проникване в зоната или
оборудване, или системи за наблюдение
за откриване на всяко проникване без
разрешение до зоната с ограничен достъп
или всяко движение във вътрешността
на такава зона; и
.7 контролиране на движението на корабите
в съседство с корабите, които използват
пристанищното съоръжение.
Второ ниво на сигурност
16.28 При второ ниво на сигурност планът
за сигурност на пристанищното съоръжение
би следвало да предвиди увеличаване на честотата и степента на наблюдението на зоните с
ограничен достъп и засилването на контрола на
достъпа до тези зони. Планът за сигурност на
пристанищното съоръжение следва да определя
допълнителните мерки за сигурност, които ще
се прилагат. Те могат да се състоят във:
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.1 з асилване на ефикасността на загражденията или оградите, обграждащи зоните
с ограничен достъп, и по-специално прибягването до обходи или използването
на автоматични устройства за откриване
на проникване в зоната;
.2 н амаляване на броя на точките за достъп
до зоните с ограничен достъп и засилване на контрола, прилаган за другите
точки на достъп;
.3 о граничаване на паркирането до корабите на кея;
.4 д опълнително ограничаване на достъпа
до зоните с ограничен достъп, както и
движението и складирането във вътрешността на тези зони;
.5 и зползването на непрекъснато наблюдавана записваща техника за наблюдение;
.6 у величаване на броя и на честотата
на обходите, включително на обходите
откъм морето по протежение на периметъра, определящи границите на зоните с
ограничен достъп, както и вътрешността
на тези зони;
.7 о граничаване на достъпа до предварително определени прилежащи зони на
зоните с ограничен достъп; и
.8 и зискване за спазването на ограниченията за достъп до води, прилежащи към
корабите, използващи пристанищното
съоръжение, които се налагат на плавателни съдове без разрешение.
Трето ниво на сигурност
16.29 При трето ниво на сигурност пристанищното съоръжение би следвало да спазва
инструкциите на лицата, упълномощени да
действат при инцидент или при заплаха от произшествие, свързано със сигурността. Планът
за сигурност на пристанищното съоръжение
описва подробно мерките за сигурност, които
могат да бъдат взети в пристанищното съоръжение в тясно сътрудничество с отговорните
лица и с корабите, намиращи се в пристанищното съоръжение. Тези мерки могат да
се състоят във:
.1 установяване на допълнителни зони с
ограничен достъп във вътрешността на
пристанищното съоръжение в близост
до мястото на инцидента по сигурността
или до предполагаемото място на заплахата за сигурността, до които достъпът
е забранен; и
.2 п одготвяне на операции за претърсване
на зоните с ограничен достъп в рамките
на част от или на цялото пристанищно
съоръжение.
Обработка на товара
16.30 Мерките за сигурност, свързани с обработката на товара, би следвало да позволят:
.1 д а се възпрепятства всяко престъпно
посегателство; и
.2 д а се възпрепятства приемането и складирането във вътрешността на пристанищното съоръжение на товар, чийто
превоз не е предвиден.
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16.31 Мерките за сигурност би следвало
да съдържат процедури за контрол на инвентара в точките за достъп до пристанищното
съоръжение. Когато товарът се намира във
вътрешността на пристанищното съоръжение, той следва да може да се идентифицира
като преминал контрол и приет за натоварване на кораб или за временно складиране
в зона с ограничен достъп в изчакване на
натоварването. Може да е подходящо да се
налагат ограничения за влизането на товари
в пристанищното съоръжение, когато датата
на натоварването не е потвърдена.
Първо ниво на сигурност
16.32 При първо ниво на сигурност планът
за сигурност на пристанищното съоръжение
би следвало да определя мерките за сигурност,
които ще се прилагат по време на обработката
на товара. Те могат да се състоят във:
.1 п ристъпване към редовни инспекции
на товара, на транспортната техника и
на зоните за складиране на товари във
вътрешността на пристанищното съоръжение преди и по време на операциите
по обработка на товара;
.2 п роверка дали влизащите в пристанищното съоръжение товари отговарят на
товарителниците или на еквивалентната
документация, свързана с товара;
.3 п ретърсване на превозните средства; и
.4 п роверка на пломбите и на другите средства, използвани за възпрепятстване на
всякакво престъпно посегателство, при
влизането на товара в пристанищното
съоръжение или при неговото складиране във вътрешността на съоръжението.
16.33 Инспекцията на товара може да се
извърши по няколко или по всички долупосочени начини:
.1 ф изически и визуален преглед; и
.2 и зползване на оборудване за сканиране/детекция, използване на механични
устройства или на кучета.
16.34 В случай на редовни или повтарящи
се придвижвания на товара офицерът по сигурността на компанията или офицерът по
сигурността на кораба може, след консултация с пристанищното съоръжение, да сключи
споразумения с товароизпращачите или други
отговорни за този товар лица, обхващащо контрола извън мястото, полагането на печати и
пломби, програмирането на придвижванията,
документацията по укрепването и др. Тези
споразумения би следвало да се съобщават
на заинтересования офицер по сигурността
на пристанищното съоръжение и да се одобряват от него.
Второ ниво на сигурност
16.35 При второ ниво на сигурност планът
за сигурност на пристанищното съоръжение
би следвало да определя допълнителните
мерки за сигурност, които ще се прилагат
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за засилване на контрола при обработката
на товарите. Тези мерки могат да включват:
.1 п одробна инспекция на товара, транспортните средства и зоните за складиране на товара във вътрешността на
пристанищното съоръжение;
.2 п о-интензивен контрол, според целесъобразността, за да се гарантира, че
единствено товарите, придружени от
изискваните документи, влизат в пристанищното съоръжение, складират се
там временно и след това се натоварват
на кораба;
.3 п о-интензивно претърсване на превозните средства; и
.4 п о-честа и по-подробна проверка на
пломбите или на други средства, използвани за възпрепятстване на всякакво
престъпно посегателство.
16.36 Подробната инспекция на товара може
да се извършва по няколко или по всички
долупосочени начини:
.1 п о-чести и по-подробни инспекции на
товара, транспортните средства и зоните
за складиране на товара във вътрешността на пристанищното съоръжение
(визуално и физическо изследване);
.2 п о-често използване на апаратура за
сканиране/детекция, на механични устройства или на кучета; и
.3 к оординация на засилените мерки за
сигурност с изпращача или друга страна,
отговорна както за споразуменията, така
и за установените процедури.
Трето ниво на сигурност
16.37 При трето ниво на сигурност пристанищното съоръжение би следвало да спазва
инструкциите на лицата, упълномощени да
действат при инцидент или при заплаха от произшествие, свързано със сигурността. Планът
за сигурност на пристанищното съоръжение
би следвало да описва подробно мерките
за сигурност, които могат да бъдат взети в
пристанищното съоръжение в тясно сътрудничество с отговорните лица и с корабите,
намиращи се в пристанищното съоръжение.
Тези мерки биха могли да включват:
.1 о граничение или временна отмяна на
придвижванията на товара или операциите, свързани с товара, в цялото или
в част от пристанищното съоръжение
или на борда на дадения кораб; и
.2 п роверка на инвентара на опасните
товари и потенциално опасните вещества, намиращи се във вътрешността на
пристанищното съоръжение, и тяхното
местонахождение.
Доставка на провизиите на борда
16.38 Мерките за сигурност относно доставката на провизиите на борда би следвало
да се състоят във:
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.1 п
 роверка на провизиите на борда и
целостта на опаковките;
.2 в ъзпрепятстване на приемането на провизиите на борда без инспекция;
.3 в ъзпрепятстване на всяко престъпно
посегателство;
.4 в ъ зп реп я т с т ва не на п риема не т о на
провизиите на борда, ако не са били
поръчвани;
.5 и зискване за претърсване на превозното
средство за доставка; и
.6 е скортиране на превозните средства за
доставка във вътрешността на пристанищното съоръжение.
16.39 За корабите, използващи редовно
пристанищното съоръжение, би било подходящо да се установят процедури между кораба, неговите доставчици и пристанищното
съоръжение, обхващащи уведомяването и
планирането на доставките, както и на тяхната документация. Би следвало винаги да
има начин да се потвърди, че провизиите на
борда, представени с оглед тяхната доставка,
са придружени от доказателство, че са били
поръчани от кораба.
Първо ниво на сигурност
16.40 При първо ниво на сигурност планът
за сигурност на пристанищното съоръжение
би следвало да определя мерките за сигурност,
които ще се прилагат за контрол на доставките на провизиите на борда. Тези мерки могат
да включват:
.1 и нспекция на провизиите на борда;
.2 п редварителното уведомяване за състава
на доставката, координатите на шофьора
и регистрационния номер на превозното
средство; и
.3 п ретърсване на превозното средство за
доставка.
16.41 Инспекцията на провизиите на борда
може да се осъществи по няколко или по
всички долупосочени начини:
.1 физически или визуален преглед; и
.2 и зползване на апаратура за сканиране/
детекция, на механични устройства или
на кучета.
Второ ниво на сигурност
16.42 При второ ниво на сигурност планът
за сигурност на пристанищното съоръжение би
следвало да определя допълнителните мерки за
сигурност, които ще се прилагат за засилване
на контрола над доставките на провизии на
борда. Тези мерки могат да включват:
.1 п одробна инспекция на провизиите на
борда;
.2 п одробно претърсване на превозните
средства за доставка;
.3 координация с персонала на кораба за
пристъпване към проверка на поръчката
спрямо документа за доставка преди влизането в пристанищното съоръжение; и
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.4 е скорт на превозните средства за доставка във вътрешността на пристанищното
съоръжение.
16.43 Подробната инспекция на провизиите
на борда може да се извърши по няколко или
по всички долупосочени начини:
.1 п о-често и по-подробно претърсване на
превозните средства за доставка;
.2 п о-често използване на апаратура за
сканиране/детекция, на механични устройства или на кучета; и
.3 о граничение или забрана, наложена при
влизането на провизиите на борда, ако
няма да напускат пристанищното съоръжение след определен срок.
Трето ниво на сигурност
16.44 При трето ниво на сигурност пристанищното съоръжение би следвало да спазва
инструкциите на лицата, упълномощени да
действат при инцидент или при заплаха от произшествие, свързано със сигурността. Планът
за сигурност на пристанищното съоръжение
описва подробно мерките за сигурност, които
биха могли да бъдат взети в пристанищното
съоръжение в тясно сътрудничество с отговорните лица и с корабите, намиращи се в
пристанищното съоръжение. Тези мерки могат
да включват подготовка за ограничаване или
временна отмяна на доставките на провизии
на борда на кораба в цялото или в част от
пристанищното съоръжение.
Обработка на непридружените багажи
16.45 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да определя
мерките за сигурност, които ще се прилагат
за проверка дали непридружените багажи (т.е.
багажите, включително и личните вещи, които
не са придружени от пътника или от член на
персонала на кораба в точката на инспекция
или на претърсване) са идентифицирани и
инспектирани чрез сканиране, включително
претърсени, преди да се приемат в пристанищното съоръжение, и в зависимост от
разпорежданията, предвидени за складиране,
преди да бъдат прехвърлени от пристанищното съоръжение към кораба. Не се предвижда
тези багажи да бъдат подложени на инспекция
чрез скенер и на борда на кораба, и в пристанищното съоръжение. В случай че и двете са
снабдени с пригодно оборудване, отговорно за
инспекцията чрез сканиране е пристанищното
съоръжение. От съществено значение е тясното
сътрудничество с кораба и следва да се вземат
мерки, за да се гарантира, че непридружените
багажи са опаковани при пълна сигурност
след инспекция чрез сканиране.
Първо ниво на сигурност
16.46 При първо ниво на сигурност планът
за сигурност на пристанищното съоръжение
би следвало да определя мерките за сигурност, които ще се прилагат при обработката
на непридружените багажи, за да бъдат под-
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ложени на инспекция чрез сканиране или
на претърсване до 100 % от непридружените
багажи, по-специално чрез рентген.
Второ ниво на сигурност
16.47 При второ ниво на сигурност планът
за сигурност на пристанищното съоръжение би
следвало да определя допълнителни мерки за
сигурност, които да се прилагат при обработката на непридружени багажи, 100 % от които
следва да преминат през рентгенов контрол.
Трето ниво на сигурност
16.48 Пристанищното съоръжение би следва ло да спазва инст ру к циите на лицата,
упълномощени да действат при инцидент или
при заплаха от произшествие, свързано със
сигурността. Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да описва
подробно мерките за сигурност, които могат
да бъдат взети в пристанищното съоръжение в
тясно сътрудничество с отговорните лица и с
корабите, намиращи се в пристанищното съоръжение. Тези мерки могат да се състоят във:
.1 п одлагане на непридружените багажи на
по-подробна инспекция чрез сканиране,
като се извършва, например, рентгенов
контрол под поне два различни ъгъла;
.2 подготовка за ограничаване или временна
отмяна на операциите по опаковане на
непридружените багажи; и
.3 о тказ да бъдат приети непридружените
багажи в пристанищното съоръжение.
Контрол на сигурността на пристанищното
съоръжение
16.49 Организацията по сигурността на
пристанищното съоръжение би следвало да
предвижда средства за наблюдение на пристанищното съоръжение и неговите прилежащи
зони по суша и вода постоянно, включително през нощта и през периоди на понижена
видимост, както и зони с ограничен достъп
във вътрешността на пристанищното съоръжение, наблюдение на корабите, намиращи
се в пристанищното съоръжение, и на зоните
около корабите. Тези средства за наблюдение
могат да включват използването на:
.1 о светителни системи;
.2 о храна на сигурността, включително
пеши, моторизирани и морски обходи; и
.3 а втоматични устройства за откриване на
проникване и оборудване за наблюдение.
16.50. Когато се използват, автоматичните
устройства за откриване на навлизане в зоната би следвало да задействат звукова и/или
визуална система за тревога, намираща се на
постоянно охранявано или наблюдавано място.
16.51 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да уточнява
процеду рите и оборудването, необходими
при всяко ниво на сигурност, както и средствата за гарантиране, че оборудването за
наблюдение може да работи постоянно, като
се вземе предвид евентуалното отражение на
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метеорологичните условия или прекъсването
на електрозахранването.
Първо ниво на сигурност
16.52 При първо ниво на сигурност планът
за сигурност на пристанищното съоръжение
определя мерките за сигурност, които ще се
прилагат и които могат да се състоят в комбинация от средства за осветяване, охрана
по сигурността или оборудване за сигурност
и за наблюдение, позволяващи на персонала,
натоварен със сигурността на пристанищното
съоръжение, да:
.1 н аблюдава сектора на пристанищното
съоръжение като цяло, включително
достъпа откъм суша и вода;
.2 н аблюдава точките за достъп; загражденията и зоните с ограничен достъп; и
.3 н аблюдава зоните и при дви ж ването
около корабите, които използват пристанищното съоръжение, включително и
да изисква увеличаване на осветлението
от страна на самия кораб.
Второ ниво на сигурност
16.53 При второ ниво на сигурност планът
за сигурност на пристанищното съоръжение би
следвало да определя допълнителните мерки
за сигурност, които се прилагат за засилване
на средствата за контрол и наблюдение. Тези
мерки могат да се състоят във:
.1 у величаване на периметъра и интензивността на осветлението или използването
на оборудване за наблюдение, включително доставянето на допълнително
осветление и оборудване за наблюдение;
.2 у величаване на честотата на пешите,
моторизирани и морски обходи; и
.3 о пределяне на допълнителен персонал
за сигурност за пристъпване към наблюдение и обходи.
Трето ниво на сигурност
16.54 При трето ниво на сигурност пристанищното съоръжение би следвало да спазва
инструкциите на лицата, упълномощени да
действат при инцидент или при заплаха от
произшествие, свързано със сигурността. Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да описва подробно мерките
за сигурност, които могат да бъдат взети в
пристанищното съоръжение в тясно сътрудничество с отговорните лица и с корабите,
намиращи се в пристанищното съоръжение.
Тези мерки могат да се състоят във:
.1 в ключване на цялото осветление във
вътрешността на пристанищното съоръжение или осветяване на зоната около
съоръжението;
.2 в к лючване на ц ялото оборудване за
наблюдение, което може да отчита дейностите във вътрешността или в близост
до пристанищното съоръжение; и
.3 м аксимално продължаване на периода,
през който оборудването за наблюдение
може да продължи да отчита.
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Различия в нивата на сигурност
16.55 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да уточнява
процедурите и мерките за сигурност, които
следва да се изработят в пристанищното съоръжение, ако то прилага ниво на сигурност,
по-ниско от прилаганото на кораба.
Дейности, които не са посочени в кодекса
16.56 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да уточнява
процедурите и мерките за сигурност, които
следва да бъдат приложени в пристанищното
съоръжение в случай на взаимодействие:
.1 с кораб, намиращ се в пристанище на
държава, която не е договарящо правителство;
.2 с кораб, за който не се прилага настоящият кодекс; и
.3 с ъс стационарни или плаващи платформи
или стационарни или мобилни сондажни
офшорни платформи.
Декларации за сигурност
16.57 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да определя
процедурите, които ще се следват, когато по
инструкция на договарящото правителство
офицерът по сигурността на пристанищното
съоръжение поиска декларация за сигурност
или когато от страна на кораба е поискана
декларация за сигурност.
Контрол, ревизия и изменение
16.58 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да посочва как
офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение има намерение да провери
поддръжката на ефикасността на плана за
сигурност на пристанищното съоръжение и
процедурата, която ще следва, за да изпита, да
актуализира или да измени плана за сигурност
на пристанищното съоръжение.
16.59 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да се ревизира, ако
офицерът по сигурността на пристанищното
съоръжение сметне това за необходимо. Освен
това, той следва да се ревизира:
.1 а ко е изменена оценката на сигурността
на пристанищното съоръжение;
.2 а ко в резултат на независим контрол на
плана за сигурност на пристанищното
съоръжение или на проверка от страна
на правителството, в организацията по
сигурността на пристанищното съоръжение бъдат открити слабости или се
постави под въпрос доколко даден важен елемент от плана за сигурност на
пристанищното съоръжение е подходящ;
.3 в резултат на инцидент или на заплаха от
произшествие, свързано със сигурността,
поставящ под заплаха пристанищното
съоръжение; и
.4 в резултат на смяна на собствеността
или на управлението на пристанищното
съоръжение.
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16.60 Офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение може да препоръча в
одобрения план да бъдат внесени подходящите
изменения вследствие на цялостна ревизия на
плана. Измененията на плана за сигурност на
пристанищното съоръжение относно:
.1 п редложените изменения, които могат
да изменят из основи изработените подобрения за гарантиране на сигурността
на пристанищното съоръжение; и
.2 п ремахването, изменението или заменянето на постоянните заграждения, на
оборудването и системите за сигурност
и наблюдение и т.н., които преди това са
били оценени като основни за гарантиране на сигурността на пристанищното
съоръжение,
следва да бъдат предложени на договарящото правителство, одобрило първоначалния
план за сигурност на пристанищното съоръжение, за проучване и одобрение. Това одобрение
се дава от договарящото правителство или от
негово име, със или без промяна в предложените изменения. По време на одобряването
на плана за сигурност на пристанищното
съоръжение договарящото правителство би
следвало да посочи какви са процедурните
или физически изменения, които следва да
му се предоставят за одобрение.
Одобрение на плановете за сигурност на
пристанищните съоръжения
16.61 Плановете за сигурност на пристанищното съоръжение се одобряват от компетентното договарящо правителство. То би
следвало да предвиди подходящи процедури за:
.1 п редлагане на план за сигу рност на
пристанищното съоръжение;
.2 п роучване на плановете за сигурност на
пристанищното съоръжение;
.3 о добрение на плановете за сигурност
на пристанищното съоръжение, със или
без изменение;
.4 п роучване на измененията, предложени
след одобрението; и
.5 и нспекции или контрол, чрез които се
проверява дали одобреният план за сигурност на пристанищното съоръжение
остава подходящ.
На всички етапи следва да се спазват разпоредбите, за да се гарантира поверителният
характер на съдържанието на плана за сигурност на пристанищното съоръжение.
Декларация за съответствие на пристанищното съоръжение
16.62 Договарящото правителство, на чиято територия се намира пристанищното
съоръжение, може да издаде декларация за
съответствие на пристанищното съоръжение,
посочваща:
.1 п ристанищното съоръжение;
.2 ч е пристанищното съоръжение отговаря
на разпоредбите на глава XI-2 и част А
от кодекса;
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.3 п
 ериода на валидност на декларация за
съответствие на пристанищното съоръжение, който следва да бъде уточнен от
договарящите правителства, но не следва
да надвишава пет години; и
.4 р азпоредбите, установени впоследствие
за проверката от страна на договарящото
правителство, и потвърждението, че тези
разпоредби се прилагат.
16.63 Декларацията за съответствие на
пристанищно съоръжение би следвало да се
изготви в съответствие с образеца, посочен в
допълнението към настоящата част на кодекса.
Ако използваният език не е нито английски,
нито испански, нито френски, договарящото
правителство може, ако сметне това за подходящо, да включи превод на един от тези езици.
17. ОФИЦЕР ПО СИГУРНОСТТА НА ПРИСТАНИЩНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ
Общи положения
17.1 В изключителни случаи, когато пред
офицера по сигурността на кораба възникват
въпроси относно валидността на документите
за самоличност на лицата, желаещи да се качат
на борда по официални причини, офицерът по
сигурността на пристанищното съоръжение
може да му окаже съдействие.
17.2 Офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение не би следвало да се
натоварва с рутинно потвърждаване на самоличността на лицата, желаещи да се качват
на борда на кораба.
Другите съответни допълнителни препоръки
са изложени в параграфи 15, 16 и 18.
18. ОБУЧЕНИЕ, УПРАЖНЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА НА
ПРИСТАНИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
Подготовка
18.1 Офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение притежава познания и
получава подготовка в някои или във всички
долупосочени области, според целесъобразността:
.1 а дминистриране на сигурността;
.2 конвенции, препоръки, сборници с правила и съответните международни кодекси;
.3 с ъответното национално законодателство
и подзаконови уредби;
.4 о тговорност и функции на другите организации по сигурността на пристанищното
съоръжение;
.5 методология на оценяване на сигурността
на пристанищното съоръжение;
.6 м етоди на посещение и инспекция на
сигурността на кораба и на пристанищното съоръжение;
.7 о перации на кораби и на пристанища и
условия за тези операции;
.8 мерки за сигурност, прилагани на борда на
кораба и в пристанищното съоръжение;
.9 п одготовка, провеждане и планиране
на тревога;
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.10 т ехники на обучение за подготовка в
областта на сигурността, включително
мерки и процедури за сигурност;
.11 о бработка на поверителните сведения,
свързани със сигурността, и съобщенията, свързани със сигурността;
.12 п ознаване на актуалните заплахи за
сигурността и различните им форми;
.13 р азпознаване и откриване на оръжия и
опасни вещества и устройства;
.14 р азпознаване на недискриминационна
основа на характеристиките и поведенческите шаблони на лица, които
биха могли да представляват заплаха
за сигурността;
.15 п охватите, използвани за заобикаляне
на мерките за сигурност;
.16 о борудване и системи за сигурност и
ограниченията при използването им;
.17 м етодите за проверка, инспекция, контрол и наблюдение;
.18 м етодите на физическо претърсване и
инспекция без натрапване;
.19 у пражнения и тренировки в областта на
сигурността, включително упражнения
и тренировки с корабите; и
.20 оценка на упражненията и тренировките
в областта на сигурността.
18.2 Персоналът на пристанищното съоръжение, натоварен със специфични задачи в
областта на сигурността, следва да притежава
познания и да получи подготовка в някои или
във всички долупосочени области, според
целесъобразността:
.1 п ознания за актуалните заплахи за сигурността и различните им форми;
.2 р азпознаване и откриване на оръжия и
опасни вещества и устройства;
.3 р азпознаване на недискриминационна
основа на характеристиките и поведенческите шаблони на лица, които биха
могли да представляват заплаха за сигурността;
.4 п охвати, използвани за заобикаляне на
мерките за сигурност;
.5 п одготвяне на пътниците и на системите
за контрол;
.6 с ъобщения, свързани със сигурността;
.7 функциониране на оборудването и на
системите за сигурност;
.8 п оставяне на изпитване, калибриране и
поддръжка на оборудването и системите
за сигурност;
.9 т ехники на инспекция, контрол и наблюдение;
.10 м етоди на физическо претърсване на
хората, на личните вещи, на багажите,
на товарите и на провизиите на борда.
18.3 Всички други членове на персонала
на пристанищното съоръжение следва да познават разпоредбите на плана за сигурност на
пристанищното съоръжение и да познават в
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подробности някои или всички долупосочени
области според целесъобразността:
.1 о бозначение и прилагане на различните
нива на сигурност;
.2 и дентификация и откриване на оръжия
и опасни вещества и устройства;
.3 р азпознаване на недискриминационна
основа на характеристиките и поведенческите шаблони на лица, които биха
могли да представляват заплаха за сигурността; и
.4 п охвати, използвани за заобикаляне на
мерките за сигурност.
Упражнения и тренировки
18.4 Упражненията и тренировките имат
за цел да гарантират, че персоналът на пристанищното съоръжение притежава необходимата компетентност, за да изпълнява всички
задачи, които са му поверени в областта на
сигурността на всички нива на сигурност
и за идентифициране на всяка нередност в
системата за сигурност, която е необходимо
да се отстрани.
18.5 За гарантиране на ефикасността на
въвеждането в действие на разпоредбите на
плана за сигурност на пристанищното съоръжение, упражненията следва да се осъществяват поне един път на три месеца, освен
ако особени обстоятелства не изискват друго.
Тези упражнения обхващат индивидуалните
елементи на плана, каквито са заплахите за
сигурността, изброени в параграф 15.11.
18.6 Различните типове упражнения, които
могат да включват участието на офицерите по
сигурността на пристанищното съоръжение
заедно със служители от компетентните власти
на договарящите правителства, офицерите по
сигурността на компаниите или офицерите
по сигурността на корабите, ако са на разположение, се осъществяват най-малко веднъж
на всяка календарна година, като интервалът
между упражненията не надвишава 18 месеца.
Исканията за участие на офицери по сигурността на компаниите или офицери по сигурността
на корабите в съвместни упражнения следва
да отчитат възможните последици за кораба
от гледна точка на сигурността и на работата.
Тези упражнения следва да изпитват комуникациите, координацията, наличността на
ресурсите и намесата. Тези упражнения могат:
.1 д а бъдат провеждани в реални мащаби
или в реални условия;
.2 д а се състоят в теоретична симулация
или семинар; или
.3 д а бъдат комбинирани с други упражнения, каквито са упражненията по намеса
при тревога или други упражнения от
компетентността на държавата на пристанището.
19. ПРОВЕРКА НА КОРАБИТЕ И ИЗДАВАНЕ
НА СВИДЕТЕЛСТВА
Няма допълнителна препоръка.
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ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЧАСТ Б
ДОПЪЛНЕНИЕ 1
Образец на декларация за сигурност между кораб и пристанищно съоръжение2
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Име на кораба:
Пристанище на регистрация:
ИМО номер:
Име на пристанищното съоръжение:

Тази декларация за сигурност е валидна от ......... до ........... , за следните
………………………………………………………………….
(избройте дейностите със съответните подробности)

дейности:

при следните нива на сигурност
Ниво(а) на сигурност на кораба:
Ниво(а) на сигурност на пристанищното съоръжение:

Пристанищното съоръжение и корабът се споразумяват за следните мерки за сигурност и
отговорности за осигуряване на съответствие с изискванията на част А от Международния
кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения.
Поставянето на инициалите на офицера по
сигурността на кораба или на офицера по
сигурността на пристанищното съоръжение в
тези колони показва, че дейността ще се
извършва съгласно съответния одобрен план от
Дейност
Гарантиране на извършването на всички
задължения, свързани със сигурността
Наблюдение на зоните с ограничен
достъп така, че до тях да имат достъп
само упълномощен персонал
Контрол над достъпа на пристанищното
съоръжение
Контрол над достъпа на кораба
Наблюдение
на
пристанищното
съоръжение, включително зоните за
акостиране и зоните около кораба

Пристанищното
съоръжение:

Кораба:
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Наблюдение на кораба, включително
зоните за акостиране и зоните около
кораба
Обработка на товара
Доставка на провизии на борда
Обработка на непридружените багажи
Контрол на качването на борда на
лицата и на вещите им
Гарантиране на бърз достъп до
системата за комуникация за сигурност
между
кораба
и
пристанищното
съоръжение.
2

Този образец на декларация за сигурност се използва между кораб и пристанищно
съоръжение. Ако декларацията за сигурност е сключена между два кораба, този образец
съответно се променя.
Подписалите това споразумение страни удостоверяват, че мерките за сигурност и
договореностите както за пристанищното съоръжение, така и за кораба по време на
посочените дейности отговарят на разпоредбите на глава XI-2 и част А от Кодекса, които ще
бъдат приложени в съответствие с разпоредбите, които вече са предвидени в одобрения от
тях план или специфичните мерки, договорени и изложени в приложението.
Дата …………………………………….. на ………………………………………………..

пристанищното съоръжение:

Подпис за и от името на
кораба:

(Подпис на офицера по сигурността на пристанищното съоръжение) (Подпис на капитана или офицера по сигурността на кораба)

Име:
Длъжност:

Име и длъжност на лицето, което подписва
Име:
Длъжност:

Данни за контакт
(попълва се според случая)
(посочете телефонните номера или радиоканалите или честотите, които ще се
използват)
за пристанищното съоръжение:
за кораба:
Пристанищно съоръжение:
Офицер по сигурността на пристанищното съоръжение:

Капитан:
Офицер по сигурността на
кораба:
Компания:
Офицер по сигурността на
компанията:
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ДОПЪЛНЕНИЕ 2
Образец на декларация за съответствие на пристанищното съоръжение
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРИСТАНИЩНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ
(Официален печат)

(Държава)

Номер на декларацията ………………………
Издадена съгласно разпоредбите на част Б от
МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА СИГУРНОСТ НА КОРАБИТЕ И
ПРИСТАНИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ (ISPS КОДЕКС)
Правителството на __________________________
(име на държавата)
Име на пристанищното съоръжение: .......................…………..
Адрес на пристанищното съоръжение: ....................…………..
С ТОВА СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че съответствието на това пристанищно съоръжение с
разпоредбите на глави XI-2 и част А от Международния кодекс за сигурност на корабите и
пристанищните съоръжения (ISPS Кодекс) е проверено и че това пристанищно съоръжение
функционира в съответствие с одобрения план за сигурност на пристанищното съоръжение.
Този план е одобрен за следното <посочете видовете операции, видовете кораби или
дейности или друга съответна информация> (ненужното се зачерква):
Пътнически кораб
Пътнически високоскоростни съдове.
Товарни високоскоростни съдове.
Кораб за превоз на насипни товари
Нефтен танкер
Танкер-химикаловоз
Газовоз
Подвижни крайбрежни сондажни съоръжения
Товарни кораби, различни от посочените по-горе
Тази декларация за съответствие е валидна до ...................... , подлежи на проверки (както е
посочено на гърба)
Издадена в ..........................................................................................
(място на издаване на декларацията)
Дата на издаване.....................................................................
(Подпис на надлежно упълномощеното длъжностно лице,
издаващо документа)
(Печат

или

щемпел

на

издаващия

орган,

според

случая)
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ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОВЕРКИ
Правителството на <въведете име на държавата> установи, че валидността на тази
декларация за съответствие е предмет на <въведете съответните подробности за
проверките (например задължителни годишни или непланирани)>.
С ТОВА СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че по време на проверка, извършена в съответствие с
параграф Б/l6.62.4 от ISPS Кодекса, е установено, че пристанищното съоръжение отговаря на
съответните разпоредби на глава XI-2 от Конвенцията и на част А от ISPS Кодекса.
1-ва ПРОВЕРКА
Подпис: ...............................................
(Подпис на упълномощеното длъжностно лице)
Място: .................................................
Дата: ..................................................
2-ра ПРОВЕРКА
Подпис: ...............................................
(Подпис на упълномощеното длъжностно лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
3-та ПРОВЕРКА

Подпис: ...............................................
(Подпис на упълномощеното длъжностно лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................

4-та ПРОВЕРКА
Подпис:................................................
(Подпис на упълномощеното длъжностно лице)
Място: .................................................
Дата: ...................................................
8549

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Правилник за изменение на Устройствения
правилник на областните дирекции „Земеделие“ (обн., ДВ, бр. 7 от 2010 г.; изм., бр. 9,
60 и 73 от 2010 г., бр. 32 от 2011 г., бр. 21 от
2012 г., бр. 12 и 75 от 2016 г. и бр. 40 от 2020 г.)
§ 1. В приложението към чл. 6, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. На ред „Областна дирекция „Земеделие“ – Сливен“ числото „48“ се заменя с „49“.
2. На ред „Областна дирекция „Земеделие“ – София област“ числото „101“ се заменя
със „100“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър:
Лозана Василева
8574

НАРЕДБА № 8
от 5 ноември 2020 г.

за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация при ограничаване и ликвидиране на
болестите по животните
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. условията и редът за извършване на
дезинфекции, дезинсекции, дератизации и
девастации (ДДДД) при ог раничаване и
ликвидиране на огнища на заразни болести
по животните в обектите по чл. 129, ал. 1 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност
(ЗВД), на граничните инспекционни ветеринарни пунктове по чл. 185, ал. 1 от ЗВД,
както и при ликвидиране на последствията
о т п ри родни бедст ви я и п роизводст вени
аварии, при които са засегнати животни, с
цел предотвратяване на епизоотии и зоонози;
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2. условията и редът за провеждане на
курсовете за придобиване на правоспособност за извършване на дейностите по т. 1;
3. изискванията към лицата, които осъществяват ДДДД в обектите по т. 1;
4. официалният контрол върху дейностите
по т. 1 и 2 във връзка с изискванията на
Регламент (ЕС) № 2017/625 на Европейския
парламент и на Съвета от 15 март 2017 г.
о т носно офи ц иа л н и я кон т рол и д ру г и т е
официални дейности, извършвани с цел да
се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите,
п ра ви лата о т носно зд ра веопа зва не т о на
ж иво т ни т е и х у ма нно т о о т ношение к ъм
тях, здравето на растенията и продуктите
за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005,
(EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС)
№ 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429
и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент
и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и
(EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви
98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/
EО и 2008/120/EО на Съвета и за отмяна
на регла мен т и (EО) № 854/20 0 4 и (EО)
№ 882/2004 на Европейския парламент и на
Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО,
90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/
EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/
EИО на Съвета (OB, L 95/1 от 07.04.2017 г.);
5. задълженията на собствениците или
ползвателите на животновъдни обекти, в
които се констатира огнище на заразни болести по животните;
6. извършване на принудителни (целеви
или огнищни) ДДДД, насочени към елиминиране на намиращите се в обекта патогенни
агенти и вредители, които са причинили
да дено забол яване или се явяват негови
преносители или резервоари, в случаите по
чл. 2, т. 2, 3, 4 и 5 от Наредба № 1 от 2018 г.
за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДВ,
бр. 7 от 2018 г.) (Наредба № 1 от 2018 г.), за да
се осигури защита на общественото здраве,
здравето на животните и за опазването на
околната среда и биоразнообразието.
(2) Наредбата не се прилага за рутинните/
текущите ДДДД мероприятия, извършвани
в обектите по чл. 1, т. 1 от Наредба № 1 от
2018 г.
Чл. 2. (1) Дезинфекциите, дезинсекциите, дератизациите и девастациите са мерки,
които целят унищожаване или намаляване
числеността на патогенните микроорганизми, ч ленестоног и т е, вредни т е г ризачи и
хелминтите, които могат да бъдат причинители, преносители и резервоари на заразни
болести по животните до допустими норми,
посочени в приложение № 1.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

(2) Дезинфекциите, дезинсекциите, дератизациите и девастациите при ограничаване и
ликвидиране на огнища на заразни болести
по животните могат да бъдат:
1. рутинни/текущи – насочени към обезвреждането на патогенните микроорганизми, ч ленестоног и те, вредни те г ризачи и
хелминтите;
2. заключителни – насочени към пълното
освобождаване на обекта и околната среда в
района на огнището от вредителите по т. 1.
Чл. 3. (1) Собствениците или ползвателите на обекти по чл. 129, ал. 1 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност, в които
е констатирано огнище на заразна болест
по животните, в съответствие с Регламент
(ЕС) 2016/429 на Европейския парламент
и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните
болести по животните и за изменение и отменяне на определени актове в областта на
здравеопазването на животните (OB, L 84/1
от 31.03.2016 г.) (Регламент (ЕС) 2016/429) са
длъжни да:
1. предприемат мерки за предотвратяване
разпространението на болестите;
2. почистят и приведат обектите в добро
санитарно състояние с ниско ниво на проницаемост на членестоноги, вредни гризачи
и хелминти и да осигуряват извършването
на необходимите ДДДД меропри яти я за
ликвидиране на огнището;
3. изпълняват плана за контрол на критичните контролни точки по отношение на патогенните микроорганизми, членестоногите,
вредните гризачи и хелминтите, предписан
от ръководителя на ДДДД по чл. 16, ал. 5,
т. 2, който е част от плана за прилагане на
спешни мерки при констатиране на заразна
болест в животновъдните обекти, съгласно
чл. 132, ал. 1, т. 28 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
4. организират извършването на мониторингови изследвания за контрол на дезинфекцията поне веднъж на 6 месеца след
ликвидиране на огнището;
5. осигуряват достъп и оказват съдействие
на компетентните органи от Българската
агенция по безопасност на храните (БАБХ).
(2) Проби за мониторинговите изследвания
по ал. 1, т. 4 се вземат от лица, притежаващи
удостоверение за придобита квалификация
за ръководител на ДДДД.
(3) Професиона л н и т е орга н иза ц и и по
ДДДД могат да разработват правила за добри
практики при осъществяване на ДДДД, които
да се прилагат при изпълнение на задълженията от лицата по ал. 1, а ръководителят на
фирмата оператор за ДДДД услуги избира
метода и изготвя плана за извършване на
ДДДД мероприятия.
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(4) Планът по ал. 3 следва да е съобразен
с оценката и анализа на рисковете, свързани
с конкретната епизоотична обстановка, и да
включва методите за превенция за избягване на по-нататъшното разпространение на
заболяването.
Чл. 4. При възникване на непосредствена
опасност за общественото здраве и здравето
на животните, свързани с появата и разпространението на заразна болест по животните
от списъка по чл. 5 и 6 от Регламент (ЕС)
№ 2016/429, изпълнителни ят директор на
Бъ л гарск ата а г ен ц и я по безопаснос т на
храните може да разпореди извършването
на целеви ДДДД в обекти по чл. 1, ал. 1,
т. 1, които са непосредствено изложени на
риск от заразяване.
Раздел II
Обучение и квалификация
Чл. 5. (1) Дезинфекции, дезинсекции, дератизации и девастации по чл. 1, ал. 1, т. 1
могат да извършват служители, посочени
в чл. 16, ал. 1, и лицата, които притежават
удостоверение за придобита квалификация за
ръководител или изпълнител на ДДД, вписани в регистъра по чл. 10, ал. 1 от Наредба
№ 1 от 2018 г. и които успешно са преминали специализираното обучение по реда на
тази наредба и притежават удостоверение за
придобита квалификация за извършване на
дейностите по чл. 1, ал. 1, т. 1.
(2) Лице, придобило удостоверение за
квалификация като ръководител на ДДДД,
има право да ръководи дейностите само на
една фирма на физическите и юридическите
лица, които извършват ДДДД.
Чл. 6. (1) Теоретичното и практическото
специализирано обучение за придобиване на
правоспособност по чл. 5 се провежда от:
1. висши ветеринарномедицински училища
и научни организации, които са получили
положителна акредитационна оценка по тази
дисциплина в съответствие със Закона за
висшето образование;
2. центрове за професионално обучение,
получили лицензия по чл. 42, т. 2 от Закона
за професионално образование и обучение,
издаващи удостоверение за придобита квалификация съгласно чл. 38, ал. 3 от същия
закон.
(2) Обу чаващи те инст и т у ции по а л. 1
осиг у ряват необходимите услови я и провеждат теоретично и практическо обучение
по програма, разработена и утвърдена от
изпълнителни я дирек тор на Българската
агенция по безопасност на храните.
(3) Обучението се провежда от преподаватели с образователно-квалификационна
степен магист ър, а изпит ът – от изпитна
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комисия, назначена със заповед на ръководителя на обучаващата организация.
(4) Обучението е разделено в четири модула, включващи специфичните ветеринарномедицински изисквания при провеждане
на дезинфекционни, дезинсекционни, дератизационни и девастационни мероприятия
при ограничаване и ликвидиране на огнища
на заразни болести по животните.
(5) Обучението се извършва в редовна
форма с личното участие на лицата и завършва с теоретичен и практически изпит, за да
се гарантира усвояването на необходимите
теоретични знания, практически умения и
професионални компетентности за извършване на ДДДД по чл. 1, ал. 1, т. 1.
(6) Продъл ж ителност та на обу чението
за ръководители на ДДДД е не по-малко
от 48 у чебни часа, а за изпълни тели на
ДДДД – не по-малко от 32 учебни часа.
Чл. 7. (1) До участие в обученията по чл. 5,
ал. 1 се допускат само лица, които имат вече
придобита квалификация като ръководител
или изпълнител на ДДД по реда на Наредба
№ 1 от 2018 г.
(2) Обу чаващите инстит уции по чл. 6,
ал. 1 водят база данни на успешно завършилите специализираното обучение лица,
която съдържа:
1. на и менова н ие на физи ческо т о и л и
юридическото лице (ЕИК), което извършва
ДДДД;
2. да н н и за л и це т о – р ъковод и т ел на
ДДДД дейностите (трите имена и номер на
удостоверението за правоспособност);
3. видовете дейности, които се извършват.
Чл. 8. Обучението по програмата и полагането на изпити се заплаща от обучаващите
се лица по ред, определен от обучаващата
институция.
Чл. 9. Резултатите от изпита за придобиване на правоспособност за извършване
на ДДДД мероприятия се вписват от председателя на изпитната комисия в изпитен
протокол като „издържал“ или „неиздържал“
изпита. Изпитният протокол се подписва от
членовете на комисията и се прилага към
документите на курсиста.
Чл. 10. (1) Обучаващите институции по
чл. 6, ал. 1 издават удостоверение за придобита квалификация на лицата, положили
успешно изпитите по чл. 6, ал. 5 съгласно
чл. 38, ал. 3 от Закона за професионалното
образование и обучение.
(2) Издадените удостоверения по ал. 1 са
безсрочни.
(3) Издаването на дубликат на удостоверението за правоспособност по ал. 2 се
извършва при спазването на установения ред
на обучаващите институции по чл. 6, ал. 1.
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(4) Дубликат се издава по молба на заинтересованото лице, в случай че документът
е изгубен, унищожен или е станал негоден
за ползване.
Чл. 11. (1) Контролът върху качеството
на процеса на обучение се осъществява чрез
вътрешен и външен мониторинг.
(2) Вътрешният мониторинг на обучението включва:
1. наблюдения от страна на ръководителя
на обучаващата организация върху организацията и провеждането на професионалното
обучение;
2. провеждане на анкети със завършващите обучението за получаване на обратна
информация за качеството и организацията
на обучението;
3. анализ на постигнатите резултати от
изпитите при завършване на обучението;
4. сравнителен анализ на входящите и
изходящите квалификационни умения.
(3) Външният мониторинг на обучението
се осъществява от БАБХ и включва:
1. проверки на място за спазването на
учебната програма, стандартните оперативни
процедури и воденето на документацията
за курса;
2. верификация на контрола, упражняван
от страна на обучаващите организации, в
т.ч. резултатите от вътрешния мониторинг
по ал. 2;
3. провеждане на анкети и разговори с
работодатели и заявители на обучението;
4. анализ на резултатите от професионалната реализация на преминалите професионално обучение;
5. становища на държавни институции и
социални партньори.
(4) При установени качествени разлики
между очакваните и получените резултати
от професионалното обучение БАБХ предлага съответни корективни мерки, отнасящи
се до актуализирането на съдържанието на
учебната програма, усъвършенстване организацията на провеж дането на курсовете
или повишаване квалификацията на преподавателите.
Чл. 12. Обучаващите институции по чл. 6,
ал. 1 публикуват на своята интернет страница
актуална информация за:
1. реда и услови я та за вк л юч ва не на
кандидатите в квалификационните курсове
за изпълнители и ръководители на ДДДД,
графика на тяхното провеждане, таксите за
обучение;
2. съдържанието на учебната програма,
по която ще се провеж да обу чението за
изпълнители и ръководители на ДДДД, и
уменията, които ще бъдат усвоени по време
на курса;
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3. учебни и справочни материали, свързани
със спецификата на провежданото обучение.
Чл. 13. (1) Обучаващите институции по
чл. 6, ал. 1 съхраняват:
1. учебните програми, по които се провежда обучението за изпълнители и ръководители на ДДДД;
2. информационни карти за преподавателите, съдържащи информация относно:
личните им данни, образователно и квалификационно ниво, преминати допълнителни
курсове за квалификация, вид и брой на
водените квалификационни курсове, данни
за контакт;
3. лични картони на курсистите с информация за: личните им данни, образователното
и квалификационното им ниво, данни за
контакт, регистрационен номер, под който се
водят, данни за проведеното професионално
обучение, в т.ч. резултати от положените
изпити по реда на чл. 6, ал. 5;
4. номер и дата на издадените документи
по реда на чл. 10, ал. 1;
5. документация за проведеното обучение:
а) дневник за провежданите квалификационни ку рсове – съдържа данни за присъствието на ку рсистите и преподадени я
учебен материал;
б) протоколи от проведените изпити за
придобиване на степен на професионална
квалификация;
в) протоколи от проведените изпити за
завършен курс за професионално обучение
по реда на чл. 9 със срок на съхранение
пет години;
г) регистрационни книги на издадените
удостоверения.
(2) Срокът за съхранение на документите,
който не е посочен, е постоянен.
Чл. 14. Воденето и поддържането на документацията за проведените курсове, както
и съхранението им в архив се извършват в
съответствие със Закона за защита на личните данни.
Раздел III
Изисквания към лицата, извършващи дези нфек ц и я, дезинсек ц и я, дерат иза ц и я и
девастация
Чл. 15. (1) Физическите и юридическите
лицата, които извършват ДДДД в обектите
по чл. 1, ал. 1, т. 1, са длъжни:
1. да използват биоциди, разрешени за
предоставяне на пазара от министъра на
зд ра веопазва не т о и л и у п ъ л номощено о т
него длъж ностно лице по реда на глава
четвърта от Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси
или по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012
на Европейския парламент и на Съвета от
22 май 2012 г. относно предоставянето на
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пазара и употребата на биоциди (ОВ, L 167
от 27.06.2012 г.), при спазване на условията
на издаденото разрешение и на изискванията,
посочени на етикета и в информационния
лист за безопасност;
2. да имат системи за самоконтрол и документиране на дейността, които подлежат
на проверка от БАБХ, за да докажат, че дейностите са извършени от компетентни лица
и в съответствие с разписаните стандартни
оперативни процедури (СОП);
3. при възможност да прилагат принципите за интегриран подход (комбинирано
използване на екологични, механични, химични и биологични методи и средства) за
контрол на вредителите, като използват с
предимство нехимичните методи и средства
пред химичните, когато това е възможно.
(2) Прилаганите биоциди трябва да бъдат
възможно най-ефективни и най-селективни
по отношение на патогенните микроорганизми и вредителите и да имат минимални
странични ефекти върху хората, животните, околната среда и нецелевите организми
(такива, които не са обект на третирането).
Чл. 16. (1) Дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията по чл. 1,
ал. 1, т. 1 се изпълняват от служителите на
звената към Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната,
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, БАБХ и
техните структури съгласно функциите им,
определени в ЗВД, или лицата по чл. 15,
ал. 1, с които съответната областна дирекция
по безопасност на храните (ОДБХ) сключва
договор.
(2) Мерките по ДДДД в обекта, когато
се изпълняват от лицата по чл. 15, ал. 1, се
осъществяват само в присъствието и под
непосредствения контрол на ръководителя
на ДДДД и се верифицират от комисия,
определена със заповед на директора на
съответната ОДБХ.
(3) Дезинфекциите, дезинсекциите, дератизацииите и девастациите по чл. 1 трябва да
се осъществяват при спазване изискванията
на нормативните актове, регламентиращи
тези дейности, в съответствие с указанията
на производителите на препарати за ДДДД
и при спазване на стандартните оперативни
процедури за тях.
(4) Лицата по чл. 15, ал. 1 са длъжни да:
1. разполагат с недостъпни за външни лица
помещения за съхранение и за подготовка
на биоцидите за работа, които отговарят на
изискванията за съхранение на биоцидите;
2. разполагат със санитарно-битови помещения – санитарен възел с баня и съблекалня, оборудвана по начин, който осигурява
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разделното съхран яване на работното от
другото облекло;
3. използват изправни специализирани
транспортни средства, снабдени с контейнери
за транспортиране на биоцидите и оборудване
за тяхното прилагане;
4. осигурят работно и защитно облекло,
маски и други лични предпазни средства на
извършващите ДДДД;
5. докажат, че ДДДД се извършват от компетентните лица, които изпълняват своите
задължения така, както е описано в СОП.
(5) Ръководителят на ДДДД:
1. изготвя и подписва стандартните оперативни процедури, по които се провеждат
ДДДД мероприятията;
2. разработва и представя на БАБХ план
за провеждане на ДДДД в обекта на базата
оценка и анализ на рисковете, свързани с
конкретната епизоотична обстановка;
3. организира, конт ролира и носи отговорност за провеждането на ДДДД при
ликвидиране на огнища на заразни болести
по животните и зоонози;
4. проверява изправността на техниката,
концентрациите на разтворите, експозицията,
обезопасеността на персонала и обектите и
инструктира изпълнителите преди започване
на работа;
5. ръководи и упражнява оперативен контрол върху ефективността и качеството на
извършените ДДДД;
6. извършва мониторинговите изследвания
по чл. 3, ал. 1, т. 4;
7. след приключване на работа съставя
протокол по образец съгласно приложение
№ 2 в два еднообразни екземпляра – по един
за съставителя и заявителя;
8. организира и контролира правилното
третиране на отпадъците и опаковките, свързани с дейността, както и обезвреждането
на труповете на гризачите;
9. води на хартиен и електронен носител
дневник на закупените и използвани биоциди по образец съгласно приложение № 3,
който съхранява най-малко три години от
последното вписване и го представя на компетентните органи при поискване;
10. своевременно информира обществеността, кмета, областния управител и съответната ОДБХ при възникване на аварийни
ситуации и предприема незабавни мерки за
отстраняване на причините и последствията
от тях;
11. не допуска извършването на ДДДД
от лица, които не притежават необходимата
професионална квалификация и свидетелство
за правоспособност за изпълнител, издадено
по реда на тази наредба.
Чл. 17. Извършването на ДДДД в обектите
по чл. 1, ал. 1, т. 1 включва:
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1. п ред вари т ел но са н и тарно - еп и дем иологично обследване с цел определяне на
заселеността с патогенни микроорганизми,
членестоноги, вредни гризачи и хелминти,
което включва приблизително определяне
на вида, локализацията и числеността им;
2. установяване и оценка на факторите,
които спомагат за достъпа и разпространението на вредителите;
3. избор на методи и средства за борба с
патогенни микроорганизми, членестоноги,
вредни гризачи и хелминти, както и вида,
концентрацията и експозицията на използваните препарати и кратността на обработките;
4. подготовка и обработка на обекта съобразно избрания метод и при спазване на
инструкциите за използване на препарата и
условията за безопасност при работа;
5. изготвяне на карта/схема на поставените в обекта дератизационни точки, лепливи
капани, инсектицидни лампи и др.;
6. документиране на резултатите и оценка
на ефективността на извършените ДДДД;
7. управление на отпадъците по безопасен
начин, който изк лючва възмож ност та от
неблагоприятно въздействие върху хората,
животните и околната среда.
Раздел IV
Контрол върху дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията
Чл. 18. Контролът върху ДДДД обхваща:
1. подготовката, осъществяването и отчитането на дейностите по ДДДД;
2. спазването на стандартните оперативни
процедури и воденето на документацията,
свързана с ДДДД.
Чл. 19. Контролът върху ДДДД се осъществява от инспектори от ОДБХ и включва
една или няколко от следните дейности:
1. проверка на професионалната правоспособност на лицата, които извършват ДДДД
в обектите по чл. 1, ал. 1, т. 1, отчетните
документи, наличието на СОП и подходяща
екипировка и съоръжения;
2. проверка на санитарно-хигиенното състояние на обектите по чл. 1, ал. 1, т. 1, на
предложения план за провеждане на ДДДД
мероприятията в тях, в т.ч. периодичността на
обработките, вида на използваните биоциди,
пригодността и състоянието на техниката за
работа с тези биоциди;
3. проверка на предпазните мерки, предприети от бизнес оператора за предотвратяване на инциденти при работа с биоцидите или
на риск от разпространение на заболяването;
4. вземане на проби и извършване на
анализи;
5. проверка на системите за самоконтрол
и спазването на стандартните оперативни
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процедури и плана за ДДДД, както и за
периодичността на обработките;
6. проверка на документацията за извършените ДДДД и за използваните методи и
средства, в т.ч. на разрешение, издадено от
министъра на здравеопазването за пускане
на пазара на използваните биоциди и за
съответствието на посочените в етикета
области на приложение спрямо начина им
на употреба в конкретния обект;
7. проверка на датата на производство,
срока на годност и условията за съхранение
и транспортиране на препаратите за ДДДД,
използваните концентрации и експозиция
на третиране;
8. информиране на обществеността при
възникване на инциденти по време на ДДДД,
както и за риска за здравето на хора и животни и за замърсяване на околната среда,
свързан с тези инциденти;
9. събира, обобщава и анализира данните
от извършените мероприятия по ДДДД и
резултатите от изследванията за нивата на
заселеност на обекта с патогенни микроорганизми, членестоноги, вредни гризачи и
хелминти.
Чл. 20. (1) При осъществяване на контрола
по чл. 19 инспекторите от ОДБХ имат право:
1. на свободен достъп до офисите, работните и складовите помещения на лицата по
чл. 15, ал. 1 и до обектите по чл. 1, ал. 1, т. 1;
2. да изискват информация и документи,
свързани с ДДДД в обектите по чл. 1, ал. 1,
т. 1, и да получават копия от тях;
3. да вземат проби за лабораторни анализи;
4. да дават задължителни указания за
провеж дане на необходимите санитарнохигиенни и други мерки;
5. да съставят актове за установяване на
административни нарушения;
6. да ограничават достъпа до обектите по
чл. 1, ал. 1, т. 1 чрез удостоверителни знаци,
когато това е необходимо.
(2) При изпълнение на своите задължения
инспекторите по ал. 1 са длъжни да пазят в
тайна обстоятелствата, които са им станали
известни, с оглед опазване интересите на
физическите и юридическите лица, чиято
дейност контролират.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 117, ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните.
За министър:
Лозана Василева
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Приложение № 1
към чл. 2
Санитарно-хигиенни норми при извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и
девастация при ограничаване и ликвидиране на огнища на заразни болести в обектите по
чл. 129, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
I. Дезинфекция
Максимално допустимата остатъчна микробна контаминация след провеждане
Контролна зона
Наличие на патогенни мик- Наличие на хигиеннороорганизми (съответния
индикаторни микроорпричинител на заболяване)
ганизми (колиформи)
Дезинфекционни вани за Не се допуска
Не се допуска
гуми на транспортни средства
Дезинфекционни стелки/ Не се допуска
Не се допуска
вани за обувки
Ръце на персонал
Не се допуска
Не се допуска
Повърх ности на сг ра ди, Не се допуска
Не се допуска
оборудване, транспортни
средства и др.
Торова маса, постеля
Не се допуска
Не се допуска
Питейна вода
Не се допуска
Колититър ≥ 30 cm 3

на дезинфекция е:
Общ бактериален
брой
≤ 200 CFU/mL
≤ 200 CFU/mL
≤ 100 CFU/cm 2
≤ 100 CFU/mL

II. Дезинсекция
Допустимата остатъчна плътност на вредни членестоноги (допустим биологичен минимум) след
провеждане на дезинсекция
Вредител
Мокреци
Наличие в един капан на по-малко от 5 женски екземпляра, които са пили кръв и са
(куликоиди) снасяли най-малко веднъж
Ниска плътност
Средна плътност
Висока плътност Много висока плътност
Мухи
1-2
3-10
11-30
Повече от 30
Кърлежи
1-2
3-5
6-10
Повече от 10
Хлебарки
1-2
3-10
11-30
Повече от 30
Комари
1-2
3-5
6-10
Повече от 10
Други

III. Дератизация
Допустимата остатъчна плътност на вредни гризачи (допустим биологичен минимум) след провеждане на дератизация е ≤ 0,1 екземпляр/100 m 2 площ.

IV. Девастация
Критерии за силна инвазия според броя установени хелминтни яйца в грам от пробата (epg) при
преживни животни
Инвазия
Едри преживни животни
Дребни преживни животни
Bunostomum
100+ epg
Haemonchus
500+ epg
8000+ epg
Cooperia
3000
Teladorsagia
2000+ epg
Trichostrongylus spp
2000+ epg
Strongyloides
10 000
Fasciola hepatica
25-50 epg
500+ epg

Интерпретиране на резултати от броя на установените хелминтни яйца при едри преживни
Вид
Смесена инвазия
Haemonchus
Ostertagia ostertagi

Слаба
(+)
100
200
150

Степен на инвазия
Средна
Силна
(++)
(+++)
200-700
700+
200-500
500+
500+
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Вид
Trichostrongylus spp
Bunostomum
Cooperia
Fasciola hepatica

Слаба
(+)
50
20
500
10

С Т Р. 7 1
Степен на инвазия
Средна
Силна
(++)
(+++)
50-300
500+
20-100
100+
500-3000
3000
10-25
25-50

Интерпретиране на резултати от броя на установените хелминтни яйца при дребни преживни
Вид

Степен на инвазия
Слаба (+)

Средна (++) Силна (+++)

Смесена инвазия без H. contortus

<150

500

1000

Haemonchus contortus

100-2500

2500-8000

8000+

Teladorsagia circumcincta

50-200

200-2000

2000+

Trichostrongylus spp

100-500

500-2000

2000+

Nematodirus spp

50-100

100-600

600+

50-200

200-500

Strongyloides

10 000

Fasciola hepatica

500+

Методи за определяне за наличие на инвазия
Методи за определяне за наличие на инвазия в Методи за ограничаване на хелминтози по жиоколната среда:
вотните:
Изследване на почва и оборски тор за степента
на замърсяване с яйца и ларви на хелминти чрез
използване на разтвор на натриев нитрат/разтвори с висока плътност на магнезиев сулфат или на
натриев хлорид.

Обезвреждане на яйца от хелминти чрез само
дехелминтизация на тора по плътно влажен
или горещо-пресуван метод. Компостиране на
утайката от шахтите за период от 1 – 2 месеца.

Метод на Берман за наличие на хелминтни ларви Унищожаване на партенитните поколени я с
в почвата.
контролиране числеността на междинните гостоприемници чрез пресушаване – премахване на
мочурливи и влажни участъци по пасища или в
близост до места за водопой, водни басейни или
съоръжения за напояване.
Изследване на трева и сено за наличието на ларви
на нематоди (диктиокаулуси, стронгилиди на храносмилателния канал и др.), както и за наличие на
ивазиоспособни стадии от развитието на трематоди
(фасциоли, парамфистоми и др.).

Унищожаване на а долескариите чрез добро
изсушаване на сеното от мочу рливи ливади
(слънчево облъчване и сух въздух) и включването
му в дажбата на животните 5 – 6 месеца след
приготвянето му или след силажиране.

Метод на Берман за наличие на нематодни ларви
в тревата и сеното.
Изследване на вода (водоеми, които през пасищния Смяна на пасищата през 2 – 2,5 месеца.
сезон служат за водопой на животните или отпадни
води) за наличие на хелминти.
Изследване на междинни и резервоарни гостоприем- Унищожаване на инвазиоспособни нематодни
ници (сладководни и сухоземни охлюви от родовете ларви.
Anisus, Bithynia, Galba, Lymnaea, Planorbis, Radix,
Segmentia, Viviparus, Zebrina, Helicella, Planorbarius
и др.; насекоми – мравки от род Formicia; бръмбари от родовете Calathus, Amara, Ophonus, Aphodius,
Melolontha, Cetonia; мухи от подсем. Muscinae, почвени кърлежчета от разред Oribatida; ракообразни,
червеи и др.) за целите на откриване на причинители на фасциолоза, парамфистомоза, дикоцелиоза
на преживни животни, описторхоза, клонорхоза
при месоядни животни, ехиностоматидози, простогонимоза, плагиорхоза, нотокотилоза на птици,
различни трематодози при риби, протостронгилиди
по преживни животни и др.
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Приложение № 2
към чл. 16, ал. 5, т. 7
ПРОТОКОЛ
Данни за извършител я на ДДДД Данни за заявителя на извърше- Данни за обекта, в който е изобработката
ната ДДДД обработка
вършена ДДДД обработката
Име:

Име:

ЕИК:

ЕИК:

Адрес:

Адрес:

Адрес:

Телефон:

Телефон:

Обща площ (m 2)

Обработката
е по:

Вид:

еднократна заявка

Данни за извършените в обекта ДДДД
обработки
Вид на вредителите,
срещу които е извършена о браб о т к ат а/
спектър на действие
при дезинфектантите

1.

дългосрочен договор

Дезинсекция и
дезакаризация

Обработена площ (m 2)

3.

Вид на обработените
п лощ и/помещени я/
повърхности:

4.

Вид на обработката
(механична, физична,
биологична, химична
с биоциди/биоцид):

5.

Наименование и брой
на използваните нехимични средства:
Брой и вид (убиващи,
живоловни, лепливи)
на използваните капани.*

6.

Търговско наименование на биоцида/антихелминтно средство:

7.

Номер на разрешението за предоставяне
на пазара на биоцида/
антихелминтно средство:

Дезинфекция

Хлебарки

Мухи

Сив плъх

Бактерицидно

Мравки

Комари

Черен
плъх

Фунгицидно

Девастация

Трематоди
Цестоди
Нематоди
Обезвреждане на тор

Бълхи

Оси

Дървеници

Кърлежи

Мокреци (куликоиди),
Табаниди
Флеботомуси (папатаци),
зли мухи
други (опишете)
2.

Дератизация

Домашна
мишка

Спороцидно

Ограничаване популации
на междинни
гостоприемници

Вирусоцидно
Други
(опишете)

Алгицидно

Други
(опишете)
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обработки

ДЪРЖАВЕН
Дезинсекция и
дезакаризация

8.

Формулация на биоцида:

9.

Наименование на активните вещества и
концентрацията им в
състава на биоцида/
антихелминтно средство:

10.

Информаци я за работния разтвор – концентрация и разходна
норма/доза:

11.

Общо количество изразходван биоцид/работен разтвор.
Брой на поставените/
заредени дератизациони кутии* и количеството родентицид,
заложено в една дератизационна кутия (g).

12.

Указания за мерки за безопасност в обекта:
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Дератизация

Дезинфекция

Девастация

Време на въздействие
12.1. на биоцида/антихелминтно средство:
Достъп на хора и животни до обработените
12.2. площи/повърхности.
Време за проветряване на помещенията:
Повърхности, подлежащи на забърсване/
12.3. изплакване след изтичане времето на въздействие:
12.4. Антидот
12.5. Други

13.

Препоръки към заявителя за подобряване
на санитарно-хигиенните и техническ ите условия в обекта,
свързани с появата и
разпространението на
вредители:

Наложили се промени
и корекции на данните
в протокола:
*Прилага се картосхема на местоположението им в обекта.
14.

Протоколът е подготвен от:

(име и фамилия на ръководителя на ДДДД)

Обработката е извършена от:
(име и фамилия на изпълнителя на ДДДД)

Подпис:

Дата:

Подпис:

Дата:
Време на извършване на обработката:
(час от ..... до .....)

Подпис на заявителя на обработката или на упълномощено от него лице:
(име и фамилия)
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Приложение № 3
към чл. 16, ал. 5, т. 9
Дневник на закупени и използвани биоциди
Имената на ръководителя
Имената на изпълнителите
Използвани методи
Главна група и продуктов тип, за които е разрешен биоцидът
Номер и дата на издаване на разрешително за пускане на пазара
Търговско наименование на биоцид
Наименование на активните вещества и концентрацията им
Формулация
Област на приложение (обработваните обекти и площи)
Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара биоцид
Антидот
Приложени документи

Разрешително
Етикет
Информационен лист за
безопасност

Вида, концентрацията и експозицията на използваните препарати
и кратността на обработките
Протокол от проведения инструктаж на изпълнителите
№

Дата

Информация за опаковката –
вид и грамаж

Закупено
количество kg/l

Изразходвано
количество kg/l

Наличност в
склада kg/l

8605

НАРЕДБА № 9
от 6 ноември 2020 г.

за определяне на вида, отличителните знаци,
условията и реда за получаване, сроковете
за износва не на у ниформеното п редс тавително и униформеното теренно облекло
от служителите в Изпълнителната агенция
по горите, в нейните структури и в държавните предприятия по чл. 163 от Закона
за горите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят видът,
отличителните знаци, условията и редът за
получаване и сроковете за износване на униформено представително и униформено теренно облекло от служителите в Изпълнителната
агенция по горите (ИАГ), в нейните структури
и в държавните предприятия (ДП) по чл. 163
от Закона за горите (ЗГ) и в териториалните
им поделения.

Г л а в а

в т о р а

У Н ИФОРМ ЕНО П РЕДС ТА ВИ Т Е Л НО И
УНИФОРМЕНО ТЕРЕННО ОБЛЕКЛО В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
И НЕЙНИТЕ СТРУКТУРИ
Раздел I
Категории служители с право на облекло
Чл. 2. (1) Право на униформено представително облекло имат служители, които са в
служебно или трудово правоотношение с ИАГ
и нейните структури, с изключение на горските инспектори по трудово правоотношение.
(2) Право на униформено теренно облекло
имат следните категории служители:
1. горските инспектори по трудово правоотношение;
2. горските инспектори по служебно правоотношение;
3. служителите от специализираната администрация по смисъла на Закона за администрацията;
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4. служителите, на които със заповед на
изпълнителния директор на ИАГ са възложени
функции по чл. 197 от ЗГ.
(3) Право на униформено представително
и униформено теренно облекло имат изпълнителният директор на ИАГ, заместник изпълнителните директори на ИАГ, главният
секретар на ИАГ, директорите на регионалните дирекции по горите и директорите на
специализираните териториални звена.
Чл. 3. (1) Униформеното облекло се предоставя, за да се отличават служителите на
ИАГ и нейните структури при изпълнение на
служебните им задължения.
(2) Лицата, на които се предоставя униформено облекло, са длъжни да го носят при
изпълнение на служебните си задължения.
(3) Лицата са длъжни да поддържат в чист
и спретнат вид униформеното си облекло.
(4) Промяната на установената форма на
облеклото е забранена.
Раздел II
Вид и елементи на униформеното облекло
Чл. 4. Униформеното представително облекло за служителите в ИАГ и нейните структури по вид, елементи и брой е, както следва:
1. зимно униформено представително облекло:
а) палто (канадка с подплата) – един брой;
б) костюм зимен (сако с два панталона/
поли) – един брой;
в) риза (блуза) с дълъг ръкав – два броя;
г) вратовръзка/шал – един брой;
д) зимни обувки – един чифт;
2. лятно униформено представително облекло:
а) връхна дреха (яке) – един брой;
б) костюм летен (сако с два панталона/
поли) – един брой;
в) риза (блуза) с къс ръкав – два броя;
г) летни обувки – един чифт.
Чл. 5. Униформеното теренно облекло за
служителите в ИАГ и нейните структури по
вид, елементи и брой е, както следва:
1. зимно униформено теренно облекло:
а) мембранна полушуба с подвижна топла
подплата – един брой;
б) мембранен панталон с подвижна топла
подплата – един брой;
в) риза с дълъг ръкав – два броя;
г) шапка – един брой;
д) мембранни обувки – един чифт;
2. лятно униформено теренно облекло:
а) мембранно яке – един брой;
б) панталон – два броя;
в) риза – къс ръкав – един брой;
г) риза – дълъг ръкав – един брой;
д) шапка – един брой;
е) летни обувки – един чифт;
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3. служебна чанта – един брой (само за
горските инспектори по трудово и по служебно
правоотношение).
Чл. 6. (1) Униформеното представително
облекло по чл. 4, т. 1, буква „б“ и т. 2, буква „б“ и униформеното теренно облекло по
чл. 5, т. 1, букви „а“, „б“ и „в“ (1 бр.) и т. 2,
букви „а“, „б“ и „в“ за служителите в ИАГ и
нейните структури се изработват по модел,
плат и цвят, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАГ.
(2) За останалите елементи от униформеното представително и униформеното теренно
облекло се изплащат средства след издаване
на заповед на изпълнителния директор на
ИАГ, с които се определят единичните цени
на конкретните елементи от облеклото.
Раздел III
Отличителни знаци
Чл. 7. (1) Служителите с лесовъдско образование, които са в служебно или трудово
правоотношение с ИАГ и нейните структури,
имащи право на униформено представително
облекло, носят отличителен знак, както следва:
1. петлици, които се състоят от дъбови
листа и жълъди, извезани от матовозлатиста
или сребърна сърма върху тъмнозелено сукно,
поставени върху дебела платнена или картонена подложка с ромбовидна форма с размери
4,5 на 3 см; в периферията са окантени с 1,5
мм усукан шнур по цвят и качество както на
везбата, а на 3 мм навътре от шнура в извезана
зигзагообразно линия от сърмата на листата;
2. петлици се носят от двете страни на
реверите на сакото, зашити в ъглите на яката
на разстояние 1 – 2 мм от ръбовете, с жълъдите навън, като дължината на петлиците се
поставя успоредно на дължината на яката;
3. петлици с две дъбови листа и два жълъда,
извезани от матовозлатиста сърма, се носят
от служителите в ИАГ;
4. петлици с две дъбови листа и два жълъда,
извезани от сребриста сърма, които се носят
от служителите в РДГ с висше лесовъдско
образование; петлици с един дъбов лист и
два жълъда, извезани от сребриста сърма, се
носят от служители в РДГ със средно лесовъдско образование; същите знаци се носят
от служителите в останалите специализирани
звена на ИАГ.
(2) Служителите, които са в служебно или
трудово правоотношение с И АГ, нейните
структури и специализираните териториални
звена, имащи право на униформено теренно
облекло, носят отличителен знак.
(3) Отличителният знак по ал. 2 е цветно
изображение на логото на Изпълнителната
агенция по горите и се закрепва неподвижно
на левия ръкав на зимната полушуба и на
лятното яке.
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Раздел IV
Срок и правила за износване на униформеното представително и униформеното теренно
облекло
Чл. 8. Средствата за униформеното представително и униформеното теренно облекло
и за отличителните знаци на лицата, които
са в служебно или трудово правоотношение
с ИАГ и нейните структури, се осигуряват с
бюджета на ИАГ.
Чл. 9. (1) На правоимащите се предоставя
униформено представително и униформено
теренно облекло не по-късно от три месеца
от датата на постъпване на работа.
(2) Горските инспектори по трудово и
по сл у жебно п ра воо т ношен ие пол у ча ват
униформено теренно облекло по чл. 5, т. 1,
букви „в“ (1 бр.), „г“ и „д“ и т. 2, букви „г“,
„д“ и „е“ непосредствено след постъпването
им на работа.
(3) Когато трудовото/служебното правоотношение е за непълно работно време, съответно се увеличава и срокът за износване на
предоставеното облекло.
(4) Служители в ИАГ и нейните структури, които ползват отпуск повече от 3 месеца
независимо от основанието, имат право на
униформено представително и униформено
теренно облекло за периода на реално изпълнение на служебни задължения, а за елементите по чл. 4, т. 1, букви „а“, „в“, „г“ и „д“ и
т. 2, букви „а“, „в“ и „г“ се изплащат средства
пропорционално на отработените месеци. Със
заповед на изпълнителния директор на ИАГ
в края на календарната година се определят
служителите, ползвали отпуск повече от 3
месеца, които следва да възстановят получените суми, с изключение на тези, ползвали
отпуск за временна нетрудоспособност и
платен годишен отпуск.
(5) В ИАГ и нейните структури се водят
служебни картони от длъжностни лица, в които
се отбелязват видът и датата на получаване
на полагаемото се облекло.
Чл. 10. Не се дължи компенсация в пари
при несвоевременно предоставяне на униформено облекло.
Чл. 11. (1) Сроковете на износване на униформеното представително и униформеното
теренно облекло на служителите започват
да текат от датата на получаването им и се
определят съгласно приложения № 1 и № 2.
(2) На униформеното представително и
униформеното теренно облекло със срок на
износване една година съгласно приложения
№ 1 и № 2 износването се отнася за календарната година, в която е закупено, независимо
от датата на получаването.
(3) Сроковете за износване на облеклата текат и по време на платен отпуск независимо от
основанието му, както и по време на неплатен
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отпуск по чл. 160, ал. 2 и ал. 3, предложение
първо от Кодекса на труда, но не повече от
три месеца в една календарна година.
(4) Сроковете за износване на облеклата
по приложенията текат и за лицата, ползващи
отпуск по реда на чл. 163 от Кодекса на труда,
но не повече от 3 последователни месеца за
една календарна година.
Чл. 12. Облеклото, чийто срок за износване
е изтекъл, не подлежи на връщане. Същото
остава в служителя, като в картона срещу съответния вид облекло се отбелязва „износено“.
Чл. 13. (1) При повреждане на облеклото
не по вина на служителя (пожар, природни
бедствия, авария, злополуки и др.) по причини, независещи от него, се съставя протокол
и на лицето се предоставя ново униформено
облекло.
(2) Когато униформеното облекло е загубено, унищожено или повредено по вина на
работника или служителя, той носи имуществена отговорност за остатъчната стойност на
облеклото до изтичане на срока на износване.
Чл. 14. (1) Служители на срочен трудов
договор по чл. 68 от Кодекса на труда имат
право на полагаемото им се униформено представително и униформено теренно облекло.
(2) Служители, назначени по реда на чл. 15
от Закона за държавния служител, имат право
на униформено представително и униформено
теренно облекло.
(3) Служители, назначени на основание
Постановление № 66 на Министерския съвет
от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои
дейности в бюджетните организации (ДВ,
бр. 29 от 1996 г.), имат право на униформеното представително облекло с изключение
на елементите по чл. 4, т. 1, буква „б“ и т. 2,
буква „б“.
Чл. 15. (1) При преминаване на служител,
получил униформено представително и униформено теренно облекло, на работа в друга
организация на длъжност, за която съгласно
тази наредба се предвижда носене на такова
облекло, същото не се връща, а се доизносва
в сроковете, по-благоприятни за служителя.
(2) При преминаване на служител, получил
униформено представително и униформено теренно облекло, на работа в друга организация
на длъжност, за която се полага различно от
полученото преди това облекло, служителят
получава само допълнително полагащото му
се облекло за новата длъжност. Полученото
преди това облекло не се връща, а срокът за
доизносване продължава до изтичането му.
(3) Новият работодател изисква служебно
препис от служебния картон.
Чл. 16. (1) При прекратяване на трудовото
правоотношение по чл. 325, ал. 1, т. 1, 2, 9,
11 и 12, чл. 327, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 12, чл. 328,
ал. 1, т. 1 – 4, 6 – 8, 10 – 12 и ал. 2, чл. 330,
ал. 2, т. 8 и чл. 331, ал. 1 от Кодекса на труда

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

или служебното правоотношение по чл. 103,
ал. 1, т. 1 – 4, 7 и 8, чл. 106, ал. 1, т. 1, 2, 5
и 6 и чл. 107а, ал. 1 от Закона за държавния
служител униформеното облекло не се връща
и не се заплаща стойността му за срока на
доизносване.
(2) Във всички останали случаи на прекратяване на трудовото или служебното правоотношение служителят задържа униформеното
облекло, като заплати стойността на облеклото
за срока на доизносване.
Чл. 17. При прекратяване на трудовото или
служебното правоотношение независимо от
основанието отличителният знак по чл. 7 се
връща на работодателя.
Ч л. 18. Освен у ниформено т о п редставително и униформеното теренно облекло
някои категории персонал, определени от
работодателя, получават и работно облекло
на основание Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване
на здравето на работещите при използване
на лични предпазни средства на работното
място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.).
Г л а в а

т р е т а

У Н ИФОРМ ЕНО П РЕДС ТА ВИ Т Е Л НО И
У НИФОРМЕНО ТЕРЕННО ОБЛЕК ЛО В
ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163
ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ИМ ПОДЕЛЕНИЯ
Раздел I
Категории служители с право на облекло
Чл. 19. (1) Право на униформено представително облекло имат следните категории
служители:
1. служителите в ДП по чл. 163 от ЗГ и в
териториалните поделения на ДП по чл. 163
от ЗГ, назначени за предотвратяване и установяване на нарушения в горските територии
по реда на чл. 188 от ЗГ;
2. служители в ДП по чл. 163 от ЗГ и
териториалните им поделения, определени
от управителния съвет на съответното предприятие.
(2) Право на униформено теренно облекло
имат следните категории служители:
1. служителите в териториалните поделения
на ДП по чл. 163 от ЗГ, назначени за предотвратяване и установяване на нарушения в
горските територии по реда на чл. 188 от ЗГ;
2. служители в ДП по чл. 163 от ЗГ и
териториалните им поделения, определени
от управителния съвет на съответното предприятие.
(3) Право на униформено представително
и униформено теренно облекло имат директорите на ДП по чл. 163 от ЗГ и директорите на териториалните поделения на ДП по
чл. 163 от ЗГ.
(4) Работодателят със заповед определя
поименния списък на лицата по ал. 1 и 2.
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Чл. 20. Униформеното облекло се предоставя, за да се отличават служителите на
ДП по чл. 163 от ЗГ и териториалните им
поделения при изпълнение на служебните
им задължения.
Раздел II
Вид и елементи на униформеното облекло
Чл. 21. Униформеното представително облекло на служителите по чл. 19, ал. 1, т. 1 и
2, директорите на ДП по чл. 163 от ЗГ, както
и директорите на териториалните поделения
на ДП по чл. 163 от ЗГ, по вид, елементи и
брой е, както следва:
1. зимно униформено представително облекло:
а) мембранна шуба (канадка с топла подплата) – един брой;
б) костюм зимен (сако с два панталона/
панталон-пола) – един брой;
в) риза (блуза) с дълъг ръкав – два броя;
г) вратовръзка/шал – един брой;
д) зимни обувки – един чифт;
2. лятно униформено представително облекло:
а) костюм летен (сако с два панталона/
панталон-пола) – един брой;
б) риза (блуза) с къс ръкав – два броя;
в) риза (блуза) с дълъг ръкав – един брой;
г) вратовръзка/шал – един брой;
д) летни обувки – един чифт.
Чл. 22. Униформеното теренно облекло
за служителите по чл. 19, ал. 2, т. 1 и 2, директорите на ДП по чл. 163 от ЗГ, както и
директорите на териториалните поделения
на ДП по чл. 163 от ЗГ, по вид, елементи и
брой е, както следва:
1. зимно униформено теренно облекло:
а) мембранна полушуба с подвижна топла
подплата – един брой;
б) мембранен панталон – два броя;
в) термобельо – два комплекта;
г) риза (блуза) с дълъг ръкав – два броя;
д) шапка – един брой;
е) мембранни обувки всесезонни – един
чифт;
2. лятно униформено теренно облекло:
а) мембранно яке – един брой;
б) елек – един брой;
в) панталон – два броя;
г) риза (блуза) с къс ръкав – един брой;
д) риза (блуза) с дълъг ръкав – един брой;
е) шапка – един брой;
ж) обувки – един чифт;
3. служебна чанта – един брой (за лицата
по чл. 188 от ЗГ).
Чл. 23. (1) Униформеното представително
облекло по чл. 21, т. 1, букви „а“, „б“, „в“ и
„г“ и т. 2, букви „а“, „б“, „в“ и „г“, както и
униформеното теренно облекло по чл. 22,
т. 1, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ и т. 2, букви
„а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“ се изработват по
единен модел, плат и цвят, определени със
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заповед на директора на съответното ДП по
чл. 163 от ЗГ.
(2) За останалите елементи от униформеното представително и униформеното теренно
облекло се изплащат средства след решение
на управителния съвет на съответното ДП по
чл. 163 от ЗГ, с които се определят единичните
цени на конкретните елементи от облеклото.
Раздел III
Отличителни знаци
Чл. 24. (1) Служителите на ДП по чл. 163
от ЗГ и техните териториални поделения,
имащи право на униформено теренно облекло,
носят отличителен знак, определен с решение на управителния съвет на съответното
предприятие.
(2) Отличителният знак по ал. 1 се закрепва неподвижно на левия ръкав на зимната
полушуба и на лятното яке.
Раздел IV
Срокове и правила за износване на униформеното представително и униформеното
теренно облекло
Чл. 25. Държавните предприятия по чл. 163
от ЗГ осигуряват необходимите средства за
униформено и/или теренно облекло и за отличителни знаци на своите служители.
Чл. 26. (1) На правоимащите се предоставя
униформено представително и униформено
теренно облекло не по-късно от три месеца
от датата на постъпване на работа.
(2) Когато трудовото правоотношение е за
непълно работно време, съответно се увеличава и срокът за износване на предоставеното
облекло.
(3) Управителните съвети на ДП по чл. 163
от ЗГ вземат решение за реда за предоставяне
на униформено облекло на служителите, които
поради ползване на отпуск повече от 3 последователни месеца независимо от основанието
или повече от шест последователни месеца
на основание чл. 163 от КТ не са включени
в заповедта на работодателя за предоставяне
на съответното облекло по чл. 21 и 22.
(4) В ДП по чл. 163 от ЗГ и териториалните
им поделения се водят служебни картони, в
които се отбелязват видът и датата на получаване на полагаемото се облекло.
Чл. 27. Не се дължи компенсация в пари
при несвоевременно предоставяне на униформено облекло.
Чл. 28. (1) Сроковете на износване на униформеното представително и униформеното
теренно облекло на служителите започват
да текат от датата на получаването им и се
определят съгласно приложения № 3 и № 4.
(2) За служителите, ползващи платен отпуск независимо от основанието му, както и
по време на неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1
и 2 от Кодекса на труда, в срок, по-дълъг от
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три последователни месеца в една календарна
година, сроковете за износване на облеклото
по приложенията от ал. 1 спират да текат от
датата на изтичане на 3-тия месец.
(3) За служителите, ползващи отпуск по
реда на чл. 163 от Кодекса на труда повече от
3 последователни месеца за една календарна
година, срокът за износване на облеклото
спира да тече след изтичане на третия месец.
(4) Управителните съвети на ДП по чл. 163
от ЗГ могат с решение да увеличат срока на
износване на цялото облекло или на отделни
елементи от него, посочен в приложения № 3
и № 4, но с не повече от една година.
Чл. 29. Облеклото, чийто срок за износване
е изтекъл, не подлежи на връщане. Същото
остава в служителя, като в картона срещу съответния вид облекло се отбелязва „износено“.
Чл. 30. (1) При повреждане на облеклото
не по вина на служителя (пожар, природни
бедствия, авария, злополуки и др.) по причини, независещи от него, се съставя протокол
и на лицето се предоставя ново униформено
облекло.
(2) Когато униформеното облекло е загубено, унищожено или повредено по вина на
работника или служителя, той носи имуществена отговорност за остатъчната стойност на
облеклото до изтичане на срока на износване.
Чл. 31. Служители на срочен трудов договор
по чл. 68 от Кодекса на труда имат право на
полагаемото им се униформено представително и униформено теренно облекло.
Чл. 32. (1) При назначаване на служител,
получил униформено представително и униформено теренно облекло, на работа в друга
организация на длъжност, за която съгласно
тази наредба се предвижда носене на такова
облекло, същото не се връща, а се доизносва
в сроковете, по-благоприятни за служителя,
предвидени в приложенията.
(2) При назначаване на служител, получил
униформено представително и униформено теренно облекло, на работа в друга организация
на длъжност, за която се полага различно от
полученото преди това облекло, служителят
получава само допълнително полагащото му
се облекло за новата длъжност. Полученото
преди това облекло не се връща, а срокът за
доизносване продължава да тече в сроковете,
предвидени в приложенията.
(3) Новият работодател изисква служебно
препис от служебния картон.
Чл. 33. (1) При прекратяване на трудовото
правоотношение по чл. 325, ал. 1, т. 1, 2, 9 и
11 , чл. 327, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 12, чл. 328, ал. 1,
т. 1 – 4, 6 – 8, 10 – 12 и ал. 2, чл. 330, ал. 2, т. 8
и чл. 331, ал. 1 от Кодекса на труда униформеното облекло не се връща и не се заплаща
стойността му за срока на доизносване.
(2) При прекратяване на договор за управление на директор на ДП по чл. 163 от
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ЗГ и директор на териториално поделение
независимо от основанието за прекратяване
униформеното облекло не се връща и не се заплаща стойността му за срока на доизносване.
(3) При прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 190 от Кодекса
на труда работникът/служителят задържа
униформеното облекло, като заплаща стойността на облеклото за срока на доизносване.
(4) Във всички останали случаи на прекратяване на трудовото правоотношение служителят задържа униформеното облекло, като
заплаща стойността на облеклото за срока
на доизносване с изключение на случаите по
чл. 32, ал. 1 и 2.
Чл. 34. При прекратяване на трудовото
правоотношение независимо от основанието
отличителният знак по чл. 24 се връща на
работодателя.
Ч л. 35. Освен у ниформено т о п редс тавително и униформеното теренно облекло
някои категории персонал, определени от
работодателя, получават и работно облекло
на основание Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване
на здравето на работещите при използване на
лични предпазни средства на работното място.
Чл. 36. (1) Лицата, на които се предоставя
униформено облекло, са длъжни да го носят
при изпълнение на служебните си задължения.
(2) Лицата са длъжни да поддържат в чист
и спретнат вид униформеното си облекло.
(3) Промяната на установената форма на
облеклото е забранена.
(4) Но с ене т о на комби н и ра но о блекло – униформено с цивилно, е забранено.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 202 от Закона за горите.
§ 2. Срокът за износване на униформено
представително и/или униформено теренно
облекло, получено преди влизане в сила на
тази наредба, се изчислява по досегашния ред.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 3 от
2012 г. за определяне на вида, отличителните
знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло
от служителите в Изпълнителна агенция по
горите, нейните структури, специализираните
териториални звена и държавните предприятия
по чл. 163 от Закона за горите (ДВ, бр. 16 от
2012 г.) и влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на ИАГ и на
директорите на ДП по чл. 163 от ЗГ.
За министър:
Лозана Василева
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Приложение № 1
към чл. 11, ал. 1
Срок за износване на униформеното представително облек ло за служителите на
Изпълнителната агенция по горите и нейните
струкури
№

Униформено представително
облекло

Срок на
износ
ване
(години)

І. Зимно
1. Палто (канадка с подплата) – 1 бр.

2 г.

Костюм зимен/сако с два панталона (поли) – 1 бр.

1 г.

3. Риза (блуза) с дълъг ръкав – 2 бр.

1 г.

4. Вратовръзка/шал – 1 бр.

1 г.

5. Зимни обувки – 1 чифт

1 г.

2.

ІІ. Лятно
1. Връхна дреха (яке) – 1 бр.
2.

Костюм летен/сако с два панталона (поли) – 1 бр.

2 г.
1 г.

3. Риза (блуза) с къс ръкав – 2 бр.

1 г.

4. Летни обувки – 1 чифт

1 г.

Приложение № 2
към чл. 11, ал. 1
Срок за износване на униформеното теренно
облекло на служителите в Изпълнителната
агенция по горите и нейните структури
Срок на износване
(години)
№

І.

Униформено теренно облекло

за служиза слутелите по жителите
чл. 2, ал. 2, по чл. 2,
т. 2, 3 и 4 ал. 2, т. 1

Зимно

Мембра н на пол уш уба с подви ж на
1.
т оп ла под п лата –
1 бр.

2 г.

1 г.

Мембранен панта2. лон с подвижна топла подплата – 1 бр.

2 г.

1 г.

Риза с дълъг ръкав –
2 бр.

1 г.

1 г.

4. Шапка – 1 бр.

2 г.

1 г.

Мембра нни обу в5.
ки – 1 чифт

2 г.

1 г.

2 г.

1 г.

2 г.

1 г.

3.

ІІ. Лятно
1.

Мембра н но я ке –
1 бр.

2. Панталон – 2 бр.
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Срок на износване
(години)

№

Униформено теренно облекло

за служиза слутелите по жителите
чл. 2, ал. 2, по чл. 2,
т. 2, 3 и 4 ал. 2, т. 1

Риза с къс ръкав –
1 бр.
(с изк лючение на
3.
служителите от общата администрация)

1 г.

1 г.

Риза с дълъг ръкав –
1 бр.
(с изк лючение на
4.
служителите от общата администрация)

1 г.

Шапка – 1 бр.
(с изк лючение на
5. служителите от общата администрация)

2 г.

Летни обувки –
6.
1 чифт

2 г.

1 г.

2 г.

1 г.

ІІІ. Чанта – 1 бр.

1 г.

Срок за износване на униформеното представително облекло за служителите в държавните
предприятия по чл. 163 от Закона за горите
и териториалните им поделения
Срок на износване
(години)
за лицата
по чл. 19,
ал. 1, т. 1

за лицата по
чл. 19, ал. 1,
т. 2 и ал. 3

І. Зимно
Мембранна шуба
1. (канадка с топла
подплата) – 1 бр.

3 г.

2 г.

Ко с т юм зи мен
(сако с два панта2.
лона/панта лонпола) – 1 бр.

3 г.

2 г.

Риза (блуза) с дълъг ръкав – 2 бр.

2 г.

1 г.

3 г.
2 г.

3.

Вратовръзка/
4.
шал – 1 бр.
5.

Зимни обувки – 1 чифт

Срок на износване
(години)
за лицата
по чл. 19,
ал. 1, т. 1

за лицата по
чл. 19, ал. 1,
т. 2 и ал. 3

2.

Риза (блуза) с къс
ръкав – 2 бр.

2 г.

1 г.

3.

Риза (блуза) с дълъг ръкав – 1 бр.

2 г.

1 г.

4.

Вратовръзка/
шал – 1 бр.

3 г.

2 г.

5.

Летни обувки –
1 чифт

2 г.

1 г.

Приложение № 4
към чл. 28, ал. 1
Срок за износване на униформеното теренно облекло за служителите в държавните
предприятия по чл. 163 от Закона за горите
и териториалните им поделения

№

Униформено теренно облекло

І.

Зимно

Срок на износване
(години)
за лицата
по чл. 19,
ал. 2, т. 1

за лицата по
чл. 19, ал. 2,
т. 2 и ал. 3

1.

Мембранна пол у ш у ба с подвижна топла подплата – 1 бр.

1 г.

2 г.

2.

Мембранен панталон – 2 бр.

1 г.

2 г.

3.

Термобельо –
2 комплекта

1 г.

2 г.

4.

Риза (блуза) с дълъг ръкав – 2 бр.

1 г.

1 г.

5.

Шапка – 1 бр.

1 г.

2 г.

6.

Мембранни обувки всесезонни –
1 чифт

1 г.

2 г.

ІІ. Лятно
1.

Мембранно яке –
1 бр.

1 г.

2 г.

2.

Елек – 1 бр.

1 г.

2 г.

3.

Панталон – 2 бр.

1 г.

2 г.

2 г.

4.

Риза (блуза) с къс
ръкав – 1 бр.

1 г.

1 г.

1 г.

5.

Риза (блуза) с дълъг ръкав – 1 бр.

1 г.

1 г.

6.

Шапка – 1 бр.

1 г.

2 г.

7.

Обувки – 1 чифт

1 г.

2 г.

ІІ. Лятно
Костюм летен
(сако с два панта1.
лона/панта лонпола) – 1 бр.

Униформено
№ представително
облекло
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1 г.

Приложение № 3
към чл. 28, ал. 1

Униформено
№ представително
облекло
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3 г.

2 г.

ІІІ. Чанта – 1 бр.
8620

1 г.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-09-3053
от 5 ноември 2020 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 106, т. 3, чл. 124, ал. 1, т. 1 и 4,
чл. 126а и 129 от Наредбата за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и
училищното образование във връзка с писмо вх.
№ 0607-305 от 18.09.2020 г. от Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии и
компютърни науки – гр. Варна, с искане за прекратяване на участието в системата на държавно
финансиране поради преустановяване на дейност
считано от 15.09.2020 г. нареждам:
1. Прекратявам участието на Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии
и компютърни науки – гр. Варна, в системата
на държавно финансиране поради постъпило
искане от институцията по реда на чл. 106, т. 3
от наредбата.
2. Преустановявам предоставянето на средства
от държавния бюджет на Частна професионална
гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки – гр. Варна.
3. В едномесечен срок от датата на влизане
в сила на заповедта неизразходваните средства,
получени от държавния бюджет от Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии и
компютърни науки – гр. Варна, за дейностите по
възпитанието и обучението на децата и учениците,
да се възстановят по бюджета на Община Варна.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от съобщаването є.
Министър:
Кр. Вълчев
8601

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-804
от 8 октомври 2020 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1
от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с
цел опазване на вековни дървета и във връзка с
постъпили в Министерството на околната среда
и водите писма с вх. № 05-08-2266/5.11.2019 г. и
вх. № 05-08-2266/28.02.2020 г. от РИОСВ – Велико Търново, вх. № 05-08-1928/25.09.2019 г. и
вх. № 05-08-428/13.02.2020 г. от РИОСВ – Враца,
вх. № 05-08-554/27.02.2020 г. от РИОСВ – Смолян, вх. № 05-08-2128/29.07.2020 г. от РИОСВ –

Благоевград, и вх. № 05-08-919/6.04.2020 г. от
РИОСВ – Хасково:
1. Обявявам за защитени следните вековни
дървета:
1.1. Трепетлика (Populus tremula) на възраст
около 150 години с височина около 25 м, обиколка на ствола – 4,90 м, намираща се в имот
с идентификатор 11466.19.4 по кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището на
с. Владислав, община Стражица, област Велико
Търново, одобрена със Заповед № РД-18-1382 от
31.07.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ДВ,
бр. 71 от 2018 г.). Вековното дърво е с координати
X = 4784360.476, Y = 539028.726 в координатна
система БГС 2005 г. (кадастрална).
1.2. Летен дъб (Quercus robur) на възраст над
120 години с височина около 17 м, обиколка на
ствола – 3,05 м, намиращ се в имот с идентификатор 07702.501.3835 по кадастралната карта и
кадастралните регистри за землището на гр. Бяла
Слатина, община Бяла Слатина, област Враца,
одобрена със Заповед № РД-18-267 от 25.08.2017 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 79
от 2017 г.). Вековното дърво е с координати X =
4816869.252, Y= 374924.851 в координатна система
БГС 2005 г. (кадастрална).
1.3. Цер (Quercus cerris) на възраст 200 години
с височина – 14 м, обиколка на ствола – 2,55 м,
намиращ се в местност Чуклата, имот с идентификатор 54256.32.513 по кадастралната карта и
кадастралните регистри за землището на с. Ослен
Криводол, община Мездра, област Враца, одобрена със Заповед № РД-18-1989 от 21.12.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 11 от
2019 г.). Вековното дърво е с координати X =
4774668.081, Y = 360450.262 в координатна система
БГС 2005 г. (кадастрална).
1.4. Летен дъб (Quercus robur) на възраст 250
години с височина около 18 м, обиколка на
ствола – 3,20 м, намиращ се в местност Търновица, имот с идентификатор 54256.38.125 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Ослен Криводол, община
Мездра, област Враца, одобрена със Заповед
№ РД-18-1989 от 21.12.2018 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър (ДВ, бр. 11 от 2019 г.). Вековното дърво
е с координати X = 4774973.771, Y = 361433.563 в
координатна система БГС 2005 г. (кадастрална).
1.5. Орех (Juglans regia) на възраст около 100
години с височина – 18 м, обиколка на ствола – 2,70 м, намиращ се в имот с идентификатор
23875.100.491 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Дрянка,
община Баните, област Смолян. Вековното дърво
е с координати X = 4607654.380, Y = 459371.450 в
координатна система БГС 2005 г. (кадастрална).
1.6. Бла г у н (Quercus frainetto) на въ зрас т
220 години с височина – 15,5 м, обиколка на
ствола – 4,30 м, намиращ се в поземлен имот
№ 000004 по картата на възстановената соб-
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ственост за землището на с. Филипово, община
Банско, област Благоевград. Вековното дърво е
с координати X = 4627001.410, Y = 348694.274 в
координатна система БГС 2005 г. (кадастрална).
1.7. Полски ясен (Fraxinus angustifolia) на възраст около 200 години с височина около 16 м,
обиколка на ствола – 4,10 м, намиращ се в имот
с идентификатор 81565.80.190 по кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището
на с. Чорбаджийско, община Кирково, област
Кърджали, одобрена със Заповед № РД-18-321 от
13.09.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ДВ,
бр. 79 от 2017 г.). Вековното дърво е с координати
X = 4582107.850, Y = 491920.828 в координатна
система БГС 2005 г. (кадастрална).
2. Забранявам всякакви дейности, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.
3. Обектите да се впишат в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. РИОСВ – Враца, РИОСВ – Велико Търново, РИОСВ – Смолян, РИОСВ – Благоевград, и
РИОСВ – Хасково, да осигурят обозначаването
на вековните дървета.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
България.
6. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Е. Димитров
8602

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 106
от 2 ноември 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 47 от 31.01.2019 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 3.12.2020 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на поземлен имот с
идентификатор 68134.1201.137 в УПИ I, кв. 49а, м.
Банишора – Зона В-17, София, ул. Пловдив, в
участъка между ул. Габрово и ул. Зайчар, общински нежилищен район, стопанисван от район
„Илинден“.
2. Начална тръжна цена – 160 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 16 000 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
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9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 1.12.2020 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
8540
РЕШЕНИЕ № 107
от 2 ноември 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 553 от
26.07.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 3.12.2020 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на обект: поземлен имот с идентификатор 07598.305.1048, заедно
със сгради с идентификатори: 07598.305.1048.1,
07598.305.1048.2, 07598.305.1048.3, 07598.305.1048.4,
07598.305.1048.5 и 07598.305.1048.6 (представляващ
УПИ VI-1633, кв. 55), гр. Бяла, област Варна,
ул. Цар Самуил № 10, обособена част от имуществото на „Софийски имоти“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 85 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 8500 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 1.12.2020 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
8541
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ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-142
от 30 октомври 2020 г.
На основание § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ и протокол от 12.02.2020 г. на комисията
по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ одобрявам плана
на новообразуваните имоти в М 1:500 и регистъра
към него на земеделски земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4 от ПЗРЗСПЗЗ за местността Шилото, землище
на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, община Бургас,
който е изложен в Центъра за административни
услуги (ЦАУ) „Възраждане“, община Бургас.
Заповедта да се разгласи чрез средствата
за масово осведомяване, включително чрез два
централни ежедневника, на интернет страницата
на областната администрация, на интернет страницата на Община Бургас, както и да се обяви на
подходящи места с публичен достъп в сградите
на общината и ЦАУ „Възраждане“.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред
Районния съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Чолаков
8606
1. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-99
от 6.11.2020 г. за обект: Модернизация на път I-8
„Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км
30+170 и етапна връзка, подобекти: шумозащитна
ограда от км 15+630 до км 15+780 вляво; шумозащитна ограда, комбинирана с мрежа за птици от
км 20+000 до км 21+000 вляво; мрежа за птици и
стоманен стълб на мрежа за птици: от км 19+000
до км 20+000 и от км 21+000 до км 22+000 вляво;
от км 19+000 до км 22+000 вдясно, при условията на чл. 60 на Административнопроцесуалния
кодекс. Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от съобщаването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8647
72. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-98
от 6.11.2020 г. за строеж: „Реконструкция и разширяване на съществуващ пристан и създаване на
убежище за малки плавателни съдове на остров
„Света Анастасия“, намиращ се в поземлени имо-
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ти с идентификатори 07079.835.6 и 07079.835.7 по
КККР, в акваторията на остров „Света Анастасия“,
община Бургас, с поетапно изграждане: Етап 1:
Удължаване на съществуващия пристан с 5 м в
южна посока и изграждане на каменно-насипна
буна, бронирана с тетраподи, и изграждане на
част от защитно съоръжение (мол) с дължина
38,40 м с вълнова защита и бронировка, както и
електрическа, ВиК инфраструктура за обслужване на съоръженията; Етап 2: Доизграждане на
защитно съоръжение (мол) с дължина 51,60 м,
след чупка в посока югозапад, с вълнова защита
и бронировка, както и разширение на изградената
електрическа и ВиК инфраструктура за обслужване на съоръженията“, с допуснато предварително
изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното
изпълнение на разрешението за строеж може да
се обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. 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.
8598
90. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим
имот № С200022-091-0000593/9.11.2020 г. възлага на „Булмон 2014“ – ЕООД, ЕИК 202922961,
Перник, ул. Юрий Гагарин, бл. 7, вх. Е, ап. 30,
представлявано от Владимир Живков, следния
недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 55871.514.178 по КККР на община Перник,
намиращ се в гр. Перник, област Перник, община Перник, кв. Мошино, ТЕЦ „Република“,
с площ на поземления имот по нотариален акт
4812 кв. м, а по скица с площ 4811 кв. м, представляващ урбанизирана територия, с начин на
трайно ползване: за топлоенергийно производство,
стар идентификатор – няма, номер по предходен
план: кв. 239, парцел XIV, при съседи на имот по
скица: имоти с кадастрални номера 55871.514.9556;
55871.514.7066; 55871.514.177.
8619
782. – Националната спортна академия „Васил Левски“ – София, на основание чл. 3, ал. 1
и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния
съвет по протокол № 6 от 22.10.2020 г. обявява
допълнителен прием за учебната 2020/2021 г. за
докторант – държавна поръчка, задочна форма на
обучение – един, в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория
и методология на спортната наука“, със срок за
подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи по конкурса
се подават в деловодството, стая № 111, ет. 1, на
НСА „Васил Левски“, София, Студентски град,
ул. Акад. Стефан Младенов № 21. Необходимите
документи и заявление-образец са публикувани
на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.
8578
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783. – Националната спортна академия „Васил Левски“ – София, на основание чл. 3, ал. 1
и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет
по протокол № 6 от 22.10.2020 г. обявява конкурси за академични длъжности, както следва:
главни асистенти в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт: един в специалност „Спорт
(Физиология с физиология на спорта)“ за нуждите
на катедра „Физиология и биохимия“; един в
специалност „Спорт (Ски бягане)“ за нуждите
на катедра „Снежни спортове“; един в специалност „Спорт (Спорт за всички)“ за нуждите
на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и
спорт за всички“; един в специалност „Спорт
(Основи на научните изследвания в спорта)“ за
нуждите на катедра „Теория на спорта“; един
в специалност „Спорт (Статистически методи
в спорта)“ за нуждите на катедра „Теория на
спорта“; доценти в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт: един в професионално
направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Физиология с физиология на спорта“ за
нуждите на катедра „Физиология и биохимия“;
един в професионално направление 7.6. Спорт,
специалност „Спорт (Гимнастика)“ за нуждите на
катедра „Гимнастика“; професор – един в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт (Баскетбол)“ за нуждите на катедра
„Баскетбол, волейбол, хандбал“. Всичките със
срок за подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът
на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в Правилника
за придобиване на научната степен „доктор на
науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил
Левски“. Документи по конкурсите се подават
в служба „Деловодство“, стая № 111, ет. 1, на
НСА „Васил Левски“, Студентски град, София.
8579
31. – Нов български университет – София,
обявява конкурси за доцент: в област на висше
образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.3. Философия – един; в област на
висше образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.4. Социални
дейности – един. Срок за подаване на документи – два месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите се подават в Нов български
университет, София, ул. Монтевидео № 21, отдел
„Човешки ресурси“, офис 215, тел. 8110235.
8615
6. – Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, отменя конкурса, обнародван
в „Държавен вестник“, бр. 94 от 3.11.2020 г., за
заемане на академичната длъжност доцент по
професионално направление 4.2. Химически науки
(Биоорганична химия, химия на природните и
физиологично активни вещества – химия на лекарствените средства) – един, и обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност професор
по професионално направление 4.2. Химически
науки (Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества – химия
на лекарствените средства) – един, със срок за
подаване на документи – 2 месеца от обнародва-
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нето в „Държавен вестник“. Документи се подават
в ректората, ет. 1, стая № 106, тел. (073) 588 566.
8604
4. – Техническият университет – Варна, на
основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ и чл. 47 от
ППЗРАСРБ обявява конкурс за главен асистент в
професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, учебна дисциплина „Синтез и анализ на алгоритми“, факултет ФИТА, катедра „Софтуерни и интернет технологии“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи: в университета – отдел
„Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
8618
831. – Варненският свободен университет
„Черноризец Храбър“ обявява конкурси за заемане
на академична длъжност: доцент по: професионалнo направлениe 3.2. Психология (Организационна
психология, експериментална психология) – един;
професионалнo направлениe 3.2. Психология (Патопсихология, невропсихология, диференциална
психология) – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в отдел „Човешки ресурси“ на ВСУ,
тел.: 052/359 510; 359 511.
8607
6. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурс за професор по професионално
направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Механизация и електрификация на
растениевъдството“, за нуждите на Аграрния
университет – Пловдив – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки – кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване на документи – доц. д-р Орлин Петров,
отдел „Развитие на академичния състав“, кабинет
№ 1.334, тел. 082/888-455; 0882390043.
8580
2. – Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ“,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на
заинтересуваните лица, че е постъпило заявление вх. № 7000-480 от 26.10.2020 г. от „Трейс
Рисорсиз“ – ЕООД, София, с управител Атанас
Пет ров Тасмов ч рез п ъ лномощ ник Ди л яна
Петрова Стоименова с внесен за приемане и
одобрение проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за определяне
на трасе и сервитут на нов общински път – отклонение от републиканската пътна мрежа ІІ-63
при км 17 + 763, и план за улична регулация
(ПУР) за осигуряване пътна връзка с УПИ І-73.1,
73.5 и УПИ ІІ-72.3, 72.29, 72.31, 72.76 в кв. 129 по
регулационния план на гр. Брезник с предназначение „За производствени, складови дейности и
техническа инфраструктура“. ПУП – парцеларен
план за общински път ІІІ категория е изготвен
съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ. ПУП – план
за улична регулация (ПУР) е изготвен съгласно
чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ. ПУП – ПП и ПУР е
изготвен въз основа на съгласуван идеен проект
за пътна връзка и утвърдено с Решение № 150,
протокол № 8 на Общинския съвет – Брезник,
задание по чл. 125 от ЗУТ. Трасето на пътя
преминава през имоти, намиращи се в масиви, номерата на които са описани подробно в
приложената таблица – регистър по номера с
указани собственици на имотите.

Селско
стопанство

Селско
стопанство

72.39

72.48

Ниви
(орна земя)

Полски
пътища

Ниви
(орна земя)

Селско
стопанство

Селско
стопанство

Селско
стопанство

Селско
стопанство

Селско
стопанство

Селско
стопанство

Селско
стопанство

Селско
стопанство

Селско
стопанство

Селско
стопанство

Селско
стопанство

73.11

73.17

73.19

73.34

73.39

73.44

81.1

81.2

81.3

81.4

81.5

Ниви
(орна земя)

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

Крушие

Крушие

Крушие

Крушие

Крушие

гр. Брезник

Циганка

гр. Брезник

Под Свети
Никола, гр.

Под Свети
Никола, гр.

Под Свети
Никола, гр.

Под Свети
Никола, гр.

гр. Брезник

Под Свети
Никола, гр.

Под Свети
Никола, гр.

Под Свети
Никола, гр.

Под Свети
Никола, гр.

Местност

10,000

8,902

5,002

8,701

8,300

1,944

39,905

3,342

3,001

17,030

4,002

0,575

0,174

6,121

1,341

4,301

4,401

3,199

6,005

0,354

0,264

0,199

0,481

0,999

0,046

2,712

1,863

0,165

0,218

0,004

0,575

0,174

0,486

0,051

0,162

0,040

0,303

0,245

0,354

0,264

0,199

0,481

0,999

0,046

2,712

1,863

0,165

0,218

0,004

0,575

0,174

0,486

0,051

0,162

0,040

0,303

0,245

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Общинска
публична

Частна

Общинска
публична

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Общинска
публична

Частна

Частна

Частна

Частна

Площ на Площ за отчужОбща
Вид
имота в дка даване в дка площ в дка собственост

н-ци на Бонка Кръстева Иванова

н-ци на Георги Андонов Павлов
Марян Бойков Бориславов

Люба Манолкова Атанасова

н-ци на Асен Илиев Ракелов

Георги Иванов Пушев

Община Брезник

„Трейс Рисорсиз“ – ЕООД

Община Брезник

„Трейс Рисорсиз“ – ЕООД

Диляна Стоянова Мазакова
„Трейс Рисорсиз“ – ЕООД

Михаил Крумов Динев

„Трейс Рисорсиз“ – ЕООД

„Трейс Рисорсиз“ – ЕООД

„Трейс Рисорсиз“ – ЕООД

Община Брезник

Маргаритка Андреева Кръстева

„Трейс Рисорсиз“ – ЕООД

„Трейс Рисорсиз“ – ЕООД

н-ци на Петър Котев Лазаров

Име на собственик – име, презиме
и фамилия/име на юрид. лице

гр. Брезник

гр. Брезник
гр. Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник
гр. Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник

Адрес собственици

Стар
номер

ВЕСТНИК

Ниви
(орна земя)

Ниви
(орна земя)

Ниви
(орна земя)

Ниви
(орна земя)

Полски
пътища

Ниви
(орна земя)

Полски
пътища

Ниви
(орна земя)

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

Кат.

ДЪРЖАВЕН

Ниви
(орна земя)

Ниви
(орна земя)

Населени места Производствени
терени

Селско
стопанство

72.37

Ниви
(орна земя)

72.53

Селско
стопанство

72.36

Ниви
(орна земя)

Населени места Производствени
терени

Селско
стопанство

72.35

Ниви
(орна земя)

НТП на
имота

72.52

Селско
стопанство

72.22

Имот
Трайно
№
предназначение

ЕК АТТЕ 06286, община Брезник, област Перник, Дата: 2.09.2020 г.
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Селско
стопанство

Селско
стопанство

Селско
стопанство

Селско
стопанство

Селско
стопанство

Селско
стопанство

Селско
стопанство

Селско
стопанство

Селско
стопанство

Селско
стопанство

Селско
стопанство

Селско
стопанство

Селско
стопанство

Селско
стопанство

Селско
стопанство

Селско
стопанство

Селско
стопанство

Селско
стопанство

81.6

81.7

81.8

81.9

81.10

81.11

81.12

81.13

81.14

81.15

81.16

81.17

81.18

81.19

81.20

81.21

81.22

81.35

Имот
Трайно
№
предназначение

Ниви
(орна земя)

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

Горна
Дабавица

Крушие

Крушие

Крушие

Крушие

Крушие

Крушие

Крушие

Горна
Дабавица

Крушие

Крушие

Крушие

Крушие

Крушие

Крушие

Крушие

Крушие

Крушие

Местност

2,659

5,101

5,601

4,698

8,301

11,004

3,498

3,394

6,200

4,796

4,500

3,301

3,502

3,002

4,902

6,797

3,996

5,706

0,111

0,602

0,215

0,178

0,315

0,482

0,138

0,134

0,245

0,210

0,197

0,205

0,161

0,131

0,250

0,263

0,150

0,227

0,111

0,602

0,215

0,178

0,315

0,482

0,138

0,134

0,245

0,210

0,197

0,205

0,161

0,131

0,250

0,263

0,150

0,227

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Площ на Площ за отчужОбща
Вид
имота в дка даване в дка площ в дка собственост

„Граово Грейн“ – ООД

Петко Георгиев Кафеджийски
Диана Георгиева Кафеджийска
Марин Георгиев Кафеджийски

Елена Костадинова Костадинова

н-ци на Мара Миткова Дойчева

Владимир Асенов Котев
Татяна Асенова Давидкова
Петър Асенов Котев

Стоян Митков Джамбаски

Жасмина Борисова Дойчева

Павел Любомиров Павлов

н-ци на Рангел Петров Иванов
Мария Генова Петрова
Кирил Кирилов Рангелов
Лилия Кирилова Александрова

н-ци на Тодор Найденов Гьоров

Борис Николов Хранов

н-ци на Петър Стоянов Войнов
Асен Стоянов Петров

Стоян Асенов Петров
Стоян Асенов Петров
н-ци на Герги Стоянов Войнов

Стоян Асенов Петров
Стоян Асенов Петров
н-ци на Стоян Войнов Раденков

Христина Денкова Джафалиева

„Трейс Рисорсиз“ – ЕООД

Марийка Хранова Пушева

„Граово Грейн“ – ООД

Име на собственик – име, презиме
и фамилия/име на юрид. лице

гр. Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник
гр. Брезник
гр. Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник
гр. Брезник

гр. Брезник
гр. Брезник
гр. Брезник

гр. Брезник
гр. Брезник
гр. Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник

Адрес собственици

Стар
номер

ВЕСТНИК

Ниви
(орна земя)

Ниви
(орна земя)

Ниви
(орна земя)

Ниви
(орна земя)

Ниви
(орна земя)

Ниви
(орна земя)

Ниви
(орна земя)

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

Кат.

ДЪРЖАВЕН

Ниви
(орна земя)

Ниви
(орна земя)

Ниви
(орна земя)

Ниви
(орна земя)

Ниви
(орна земя)

Ниви
(орна земя)

Ниви
(орна земя)

Ниви
(орна земя)

Ниви
(орна земя)

Ниви
(орна земя)

НТП на
имота

С Т Р. 8 6
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НТП на Кат. Местност
Площ на Площ за отчужОбща
Вид
имота
имота в дка даване в дка площ в дка собственост
Ниви
IV Дражул
7,999
0,053
0,053
Частна
(орна земя)
Полски
гр. Брезник
2,831
2,792
2,792
Общинска
пътища
публична
Полски
гр. Брезник
4,138
1,738
1,738
Общинска
пътища
публична
Ниви
IX Митина
29,002
0,791
0,791
Частна
(орна земя)
чешма
Полски
гр. Брезник
4,966
0,028
0,028
Общинска
пътища
публична
Полски
гр. Брезник
4,605
4,334
4,334
Общинска
пътища
публична
Ниви
V Митина
4,899
0,329
0,329
Частна
(орна земя)
чешма
Ниви
IX Митина
8,100
0,587
0,587
Частна
(орна земя)
чешма
Ниви
IX Митина
3,165
0,355
0,355
Частна
(орна земя)
чешма
Полски
гр. Брезник
3,314
0,138
0,138
Общинска
пътища
пvбличнa
Ниви
V Добра
4,001
0,116
0,116
Частна
(орна земя)
могила
Ниви
V Добра
4,899
0,165
0,165
Частна
(орна земя)
могила
Ниви
V Добра
3,399
0,220
0,220
Частна
(орна земя)
могила
Ниви
V Добра
6,014
0,252
0,252
Частна
(орна земя)
могила
Ниви
V Добра
3,348
0,088
0,088
Частна
(орна земя)
могила
Ниви
V Добра
8,002
0,079
0,079
Частна
(орна земя)
могила
Ниви
V Добра
0,737
0,177
0,177
Общинска
(орна земя)
могила
частна
Ниви
V Добра
9,498
0,201
0,201
Частна
(орна земя)
могила
Полски
гр. Брезник
2,433
0,006
0,006
Общинска
пътища
публична
Общо:
342,755
26,004
26,004
гр. Брезник
гр. Брезник
гр. Брезник
гр. Брезник
гр. Брезник

Община Брезник
Яне Йордан Ристена
Трендафилови Яневи
Община Брезник
Община Брезник
Михал Николов Миленков

гр. Брезник

н-ци Йордан Величков Миленков
Десислава Георгиева Кацарска
„Биз Агро“ – ЕООД

гр. Брезник

гр. Брезник
гр. Брезник

н-ци на Владимир Игнатов
Таранджийски
Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ
н-ци на Михаил Андреев Пушев
Община Брезник

Надежда Боянова Николова

Асен Величков Миленков

н-ци на Коста Гигов Анакиев

гр. Брезник

Община Брезник

гр. Брезник

гр. Брезник

Георги Първанов Лепоев

н-ци на Марийка Иванова Симова

гр. Брезник

Адрес соб- Стар
ственици
номер
гр. Брезник

Име на собственик – име, презиме
и фамилия/име на юрид. лице
н-ци Крум Тодоров Козарев
Ана Георгиева Ангелова
Община Брезник

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Проектът за ПУП – ПП и ПУР се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ“ при Община Брезник и може да бъде прегледан във всеки присъствен ден.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация – Брезник.
8581

Имот
Трайно
№
предназначение
82.15
Селско
стопанство
82.70
Селско
стопанство
82.72
Селско
стопанство
83.27
Селско
стопанство
83.38
Селско
стопанство
83.39
Селско
стопанство
84.1
Селско
стопанство
84.36
Селско
стопанство
84.53
Селско
стопанство
84.56
Селско
стопанство
91.1
Селско
стопанство
91.2
Селско
стопанство
91.3
Селско
стопанство
91.4
Селско
стопанство
91.5
Селско
стопанство
91.41
Селско
стопанство
91.42
Селско
стопанство
91.43
Селско
стопанство
91.51
Селско
стопанство
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251. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за транспортен достъп за поземлен имот
(ПИ) с идентификатор 36498.328.15 в м. Амечево
по кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) на гр. Карлово. Подробният устройствен
план – ПП предвижда транспортен достъп за ПИ
с идентификатор 36498.328.15 да премине през
ПИ с идентификатор 36498.328.771 – за селскостопански, горски, ведомствен път – публична
общинска собственост, в м. Амечево по КККР
на гр. Карлово. Съгласно 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 – Карлово.
8555
311. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата
инфраструктура – водопровод за захранване на
поземлени имоти с идентификатори 36498.701.900 и
36498.701.905 в м. Яса тепе по кадастралната карта
и кадастралните регистри (КККР) на гр. Карлово.
Подробният устройствен план – ПП предвижда
трасето на водопровода за захранване на поземлени имоти с идентификатори 36498.701.900
и 36498.701.905 в м. Яса тепе да премине по
поземлен имот с идентификатор 36498.8.191 – за
селскостопански, горски, ведомствен път – публична общинска собственост, и по поземлен
имот с идентификатор 36498.701.9520 – за селскостопански, горски, ведомствен път – публична
общинска собственост, в м. Яса тепе по КККР
на гр. Карлово. Съгласно 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 – Карлово.
8554
623. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата
инфраструктура – водопровод за захранване на
поземлен имот с идентификатор 68080.406.207
в м. Яса тепе по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Сопот. Подробният устройствен план – ПП предвижда трасето
на водопровод за захранване на поземлен имот
с идентификатор 68080.406.207 в м. Яса тепе да
премине през поземлен имот с идентификатор
36498.8.46 – за селскостопански, горски, ведомствен път – публична общинска собственост, през
поземлен имот с идентификатор 36498.8.192 – за
селскостопански, горски, ведомствен път – публична общинска собственост, и през поземлен
имот с идентификатор 36498.9.96 – за селскостопански, горски, ведомствен път – публична
общинска собственост, по КККР на гр. Карлово.
Съгласно 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 – Карлово.
8553

ВЕСТНИК
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432. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в общинската
администрация е постъпил проект за ПУП – ПП
(подробен устройствен план – парцеларен план)
за елементи на техническата инфраструктура за
„Разпределителен газопровод и газоразпределителна мрежа на с. Драговищица“ с трасе на
газопровода: 15984.10.44 и 367.34 – местни пътища, и 15984.366.37 – полски път, по одобрените
КККР на неурбанизираната територия на с. Голяновци и поземлени имоти 23296.130.325, 255.99,
352.99 – полски пътища, по одобрените КККР на
неурбанизираната територия на с. Драговищица.
Проектът е изложен в стая № 34, ет. 3 в сградата
на общинската администрация – Костинброд,
ул. Охрид № 1, и е публикуван на интернет страницата на Община Костинброд на адрес http://
www.kostinbrod.bg. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на община Костинброд в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
8426
21. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици в м. Габровец, землището на гр. Плевен,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на електропроводно
отклонение и водопроводно отклонение за ПИ с
идентификатор 56722.155.11, намиращ се в местността Габровец в землището на гр. Плевен. Проектът е изложен в общината, стая № 85, и може
да бъде прегледан от понеделник до петък от 9
до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация в информационния център
за обслужване на граждани в общината.
8556
31. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици в м. Габровец, землището на гр. Плевен,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на електропроводно
отклонение и водопроводно отклонение за ПИ
с идентификатор 56722.155.6, намиращ се в местността Габровец в землището на гр. Плевен. Проектът е изложен в общината, стая № 85, и може
да бъде прегледан от понеделник до петък от 9
до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация в информационния център
за обслужване на граждани в общината.
8557
61. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици в м. Габровец, землището на гр. Плевен,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на електропроводно
отклонение и водопроводно отклонение за ПИ с
идентификатор 56722.155.12, намиращ се в мест-
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ността Габровец в землището на гр. Плевен. Проектът е изложен в общината, стая № 85, и може
да бъде прегледан от понеделник до петък от 9
до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация в информационния център
за обслужване на граждани в общината.
8558
73. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е внесен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: Транспортен достъп за
поземлен имот с идентификатор 53833.8.65 по
кадастралната карта на с. Оризари, община „Родопи“ – област Пловдив, през част от поземлен
имот с идентификатор 53833.8.34 – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на
Община „Родопи“, като засегната част от имота
е 53 кв. м, и част от поземлен имот с идентификатор 53833.8.62 – за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Родопи“, като засегната част от имота е 1167 кв. м,
за процедура по промяна на предназначението
им от полски пътища в път с трайна настилка
съгласно приложения Регистър на засегнатите
имоти от транспортен достъп – трасе за пътна
връзка към ПУП – парцеларен план. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
предложения ПУП – ПП в сградата на Община
„Родопи“ и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
8531
16. – Община Свищов на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 295 от 29.10.2020 г. на
Общинския съвет – Свищов, протокол № 17, е
одобрен ПУП – ПП: 1. напорен тръбопровод
от ПИ 65766.303.57 до ПИ 65766.131.17 и ПИ
65766.126.28 по КККР на гр. Свищов, за напояване на орехови градини, през ПИ: 65766.303.56,
65766.303.59, 65766.610.9, 65766.610.26, 65766.610.33,
65766.662.7, 65766.14.12, 65766.14.9, 65766.14.5,
65766.14.6, 65766.14.7, 65766.14.11, 65766.13.3,
65766.13.6, 65766.13.8, 65766.605.7, 65766.605.12,
65766.13.1, 65766.12.130 и 65766.15.1 – собственост
на Община Свищов; 65766.303.239, 65766.303.238,
6 576 6 . 3 0 3. 2 0 9, 6 576 6 . 3 0 3. 2 3 6 , 6 576 6 . 3 0 3. 210 ,
65766.303.211 и 65766.303.213 – на „Сортови семена – Инвест“ – АД; 65766.301.5 и 65766.301.30 – на
МТ – ДП НКЖИ; 65766.610.16 – на МРРБ – АПИ;
65766.610.25 – на МЗХГ – ИАГ; 65766.610.24 – на
„Сортови семена – Свищов“ – АД; 65766.610.22,
65766.610.19 и 65766.610.17 – собс т венос т на
МЗХГ – ИАГ; 65766.126.28 – на Димитър Иванов Борисов, и 65766.133.22 – на „Сортови семена – Елит – 2001“ – ЕООД; 2. ел. кабел за
захранване на помпени групи към съоръжение
за водовземане и доставяне на поливна вода
до орехови градини от ПИ 65766.303.57 до ПИ
65766.133.23 и ПИ 65766.126.28 по КККР на гр.
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Свищов, през ПИ: 65766.30.226, 65766.303.236,
65766.303.240, 65766.303.239 – на „Сортови семена – Инвест“ – АД; 65766.14.5, 65766.14.12 и
65766.14.8 – на Община Свищов, като част от
КПИИ по чл. 150 от ЗУТ. Парцеларният план е
изложен за разглеждане в стая № 22 на сградата
на общината и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8,30 до 12 ч. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община Свищов до Административния съд – Велико Търново.
8563
22. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за трасе на водопровод от съществуващ уличен
водопровод D 110, проведен до имоти в местността
Чобанка, до поземлен имот 67338.108.37, местност Бършен, землище гр. Сливен, отреден „За
автосалон и автосервиз“, и преминаващо през
ПИ 67338.250.1 с НТП – „Път от републиканската
пътна мрежа“, държавна собственост, землище
гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
8591
22а. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания за
трасе на ел. кабел от съществуващ КРШ в имот
67338.302.104 до ПИ 67338.302.134 с НТП – „Голина“, местност Бармука, землище гр. Сливен, за
захранване на „Приемник на ел. енергия – помпа
за напояване“, преминаващ през ПИ 67338.302.104
с НТП – „За път от републиканската пътна мрежа“, публична държавна собственост, местност
Асеновско дефиле, землище гр. Сливен. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
8592
44. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че с Решение № 305 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
24.09.2020 г., протокол № 14, е разрешено и одобрено задание с изработен проект на подробен
устройствен план – устройствена план-схема
за обект: „Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в град Смолян, етап 3,
гр. Смолян, област Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 67653.915.357, 67653.915.375, 67653.915.376,
676 53.91 5. 378 , 676 53.91 5. 391 , 676 53.91 5. 39 2 ,
676 53.91 5. 39 3 , 676 53.91 5. 39 4 , 676 53.91 5.4 0 4 ,
676 53.91 5. 431 , 676 53.91 5. 433 , 676 53.91 5. 5 45,
676 53 .917.1 3 6 , 676 53 .917.141 , 676 53 .917. 4 9 2 ,
676 53.917. 4 9 6 , 676 53.917. 4 9 9, 676 53.917. 5 0 0 ,
676 53 .917. 575 , 676 53 .917. 576 , 676 53 .917. 57 7,
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676 53.917. 57 8 , 676 53.917. 5 8 4 , 676 53.917. 5 8 7,
676 53.917. 5 8 8 , 676 53.917. 5 8 9, 676 53.917. 59 0 ,
676 53 .917. 59 2 , 676 53 .917. 59 7, 676 53 .917. 617,
676 53 .917. 618 , 676 53 .917. 6 21 , 676 53 .917. 6 2 2 ,
676 53 .917. 62 8 , 676 53.917.7 0 4 , 676 53.917.7 7 0 ,
676 53 .917.7 71 , 676 53 .917.9 2 5 , 676 53 .917.9 4 0 ,
67653.917.941, 67653.917.1067, 67653.918.1, 67653.918.2,
67653.918.6, 67653.918.7, 67653.918.11, 67653.918.13,
767653.918.48, 67653.934.6, 67653.934.18, 67653.934.19,
67653.934.59, 67653.934.77, 67653.934.98, 67653.934.99,
676 53.9 3 4 .116 , 676 53.9 3 4 .1 3 8 , 676 53.9 3 4 .143 ,
676 53.9 3 4 .14 6 , 676 53.9 3 4 .147, 676 53.9 3 4 .1 5 0 ,
676 53.9 3 4 .1 5 4 , 676 53.9 3 4 .18 4 , 676 53.9 3 4 . 2 0 2 ,
676 53.9 3 4 . 2 0 3 , 676 53.9 3 4 . 211 , 676 53.9 3 4 . 2 2 5,
67653.934.394 и 67653.934.396. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта за ПУП – устройствена план-схема до
общинската администрация Смолян: гр. Смолян,
бул. България № 12.
8582
45. – Община Смолян на основание чл. 128,
а л. 1 о т ЗУ Т обя вя ва на за и н т ересу ва н и т е
лица, че с Решение № 310 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло
се на 24.09.2020 г., протокол № 14, е разрешено и одобрено задание с изработен проект на
ПУ П – парцеларен план за обект: „Кабелна
линия ниско напрежение за присъединяване на
„База за отдих“ в поземлен имот с идентификатор
67547.5.137 на Д. Топчиева в с. Смилян, община
Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлен
имот с идентификатор 67547.5.91 по кадастралната
карта на с. Смилян. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – парцеларен план до общинската администрация – Смолян: гр. Смолян, бул. България
№ 12.
8583
46. – Община Смолян на основание чл. 128,
а л. 1 о т ЗУ Т обя вя ва на за и н т ересу ва н и т е
лица, че с Решение № 311 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло
се на 24.09.2020 г., протокол № 14, е разрешено и одобрено задание с изработен проект на
П У П – парцеларен план за обект: „Външно
електрозахранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 67653.1.243 на
Л. Латунов в гр. Смолян“, с трасе, преминаващо
през поземлен имот с идентификатор 67653.1.651
по кадастралната карта на гр. Смолян. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – парцеларен план
до общинската администрация – Смолян: гр.
Смолян, бул. България № 12.
8584
47. – Община Смолян на основание чл. 128,
а л. 1 о т ЗУ Т обя вя ва на за и н т ересу ва н и т е
лица, че с Решение № 312 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло
се на 24.09.2020 г., протокол № 14, е разреше-
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но и одобрено задание с изработен проект на
ПУП – парцеларен план за обект: „Кабелни
линии 20 kV – втори етап, с. Стойките, община
Смолян“, подобект: „Кабелен електропровод 20 kV
от подстанция „Пампорово“ до БКТП „Родопи
Дивелъпмънт“, с. Стойките, община Смолян“,
с трасе, преминаващо през поземлени имоти
с идентификатори: 69345.10.106 и 69345.11.133
по кадастралната карта на с. Стойк ите. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – парцеларен
план до общинската администрация – Смолян:
гр. Смолян, бул. България № 12.
8585
48. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че с Решение № 314 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
24.09.2020 г., протокол № 14, е разрешено и одобрено задание с изработен проект на ПУП – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани
поземлени имоти: УПИ V – жилищен блок на
„Редки метали“ и цех за производство на колбаси
в кв. 35, УПИ II – поща и битови услуги в кв. 36,
и промяна на улична регулация по плана на гр.
Смолян, кв. Горно Смолян, община Смолян. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – парцеларен
план до общинската администрация – Смолян:
гр. Смолян, бул. България № 12.
8586
8. – Община гр. Твърдица, област Сливен,
на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 144 от 30.09.2020 г. на Общинския съвет –
гр. Твърдица, е одобрен проект за план-схема за
газификация към ПУП (подробен устройствен
план) на гр. Твърдица, община Твърдица, област
Сливен – допълнение за обект: „Газоснабдяване
на община Твърдица“, подобект: „Газоразпределителна мрежа на гр. Твърдица“. Решението
подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
8593
253. – Община Хисаря на основание чл. 33,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите
лица с възстановено право на собственост на новообразувани имоти въз основа на влязла в сила
Заповед № ДС-11-1 от 23.05.2018 г. на областния
управител на област Пловдив по § 4к, ал. 6 от
ЗСПЗЗ и издадена скица по влязъл в сила план на
новообразуваните имоти, изготвен на основание
§ 4к, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, за местността Отдих в
землището на с. Михилци, община Хисаря, че
ще се извърши трасиране и въвод във владение.
Трасирането ще се проведе по график, който
започва 14 дни след обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. Графикът по дати
и обявлението ще бъдат изложени в сградата на
Община Хисаря, с. Михилци и спирка „Отдих“.
8559
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С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила
жалба от областния управител на област Велико
Търново против разпоредбата на чл. 22, ал. 1 и
2 от Наредбата за опазване на обществения ред
на териториите и елементите за обществено
ползване на територията на община Павликени,
приета с Решение № 201 от 27.08.2020 г. и изменена с Решение № 217 от 30.09.2020 г. на Общинския съвет – Павликени. Образувано е адм. д.
№ 650/2020 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни
могат да се присъединят към оспорването до
първото съдебно заседание. Делото е насрочено
за 18.12.2020 г. от 11 ч.
8628
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
А ПК съобщава, че е образу вано а дм. дело
№ 469/2020 г. по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, против чл. 65,
ал. 3 от Правилника за организацията и дейността
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
приет с Решение № 32 от 28.12.2007 г.; изм. и доп.
с Решение № 153 от 20.08.2008 г.; изм. и доп. с
решения № 251 и № 252 от 25.02.2009 г.; изм. и
доп. с решения № 459 и № 462 от 25.08.2010 г.;
изм. и доп. с решения № 2 и № 3 от 23.11.2011 г.;
изм. и доп. с Решение № 49 от 31.01.2012 г.; изм. и
доп. с Решение № 118 от 18.04.2012 г.; изм. и доп.
с Решение № 184 от 22.08.2012 г.; изм. с решения
№ 540, № 541 и № 542 от 22.01.2014 г.; изм. с Решение № 626 от 23.04.2014 г.; изм. с Решение № 2
от 18.11.2015 г.; изм. и приет с Решение № 2 от
20.11.2019 г.; изм. с Решение № 119 от 20.05.2020 г.
на Общинския съвет – Чипровци. Конституирани
страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана,
ответник – Общинският съвет – Чипровци, и
служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 469/2020 г. е насрочено за 11.12.2020 г. от 10 ч.
8599
Административният съд – Плевен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е
подадена жалба от ФК „Ювентус-95“, с. Малчика, ул. Столетов № 27а, срещу Решение № 10 от
28.11.2019 г. на Общинския съвет – гр. Левски,
за актуализация на бюджет 2019 г. на Община Левски относно отпускане на субсидии на
спортни клубове с искане за отмяна, по който е
образувано адм. д. № 1392 по описа за 2019 г. на
Административния съд – Плевен.
8629
Окръжният съд – Пловдив, гражданско исково
отделение, съобщава на Валентин Афанасиев, роден на 25.04.1985 г., Украйна, гражданин на Украйна, че срещу него пред Окръжния съд – Пловдив,
е заведено гр. д. № 2121/2020 г., II гр. състав, по
искова молба на Юлия Афанасиева за оспорване
на бащинство по чл. 62, ал. 2 от СК на роденото
от нея дете. Съдът указва на ответника в едномесечен срок от обнародването на настоящото
съобщение в „Държавен вестник“ да се яви
в канцеларията на Окръжния съд – Пловдив,
бул. Шести септември № 167, гражданско исково
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отделение, II гр. състав, за да получи препис от
исковата молба ведно с приложенията към нея,
по които е образувано гр. д. № 2121/2020 г. по
описа на Окръжния съд – Пловдив, II гр. състав,
както и че ако въпреки публикацията не се яви
в съда в определения срок, съдът ще му назначи
особен представител, който да го представлява в
производството по гр. д. № 2121/2020 г. по описа
на Окръжния съд – Пловдив, II гр. състав.
8594
Районният съд – Дупница, гражданска колегия, ІІ състав, призовава Сандийп Сингх, с
последен адрес Бангладеш, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ за получаване на съдебни книжа като ответник по гр.д.
№ 1690/2020 г., заведено от Елена П. Мухлянска.
В противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
8571
Кърджалийският районен съд призовава Мехмет Карабибер, роден на 3.03.1983 г., гражданин
на Република Турция, с последен известен адрес
в Република България в с. Стремци, община
Кърджали, понастоящем с неизвестен адрес, да
се яви в съда като ответник в двуседмичен срок
считано от обнародването в „Държавен вестник“
за получаване на съобщение по чл. 131 от ГПК
ведно с искова молба и приложенията към нея във
връзка с предявените от Айля Назми Махмуд от
с. Бели Пласт, община Кърджали, против Мехмет
Карабибер, роден на 3.03.1983 г., гражданин на
Република Турция, с последен известен адрес в
Република България в с. Стремци, община Кърджали, понастоящем с неизвестен адрес, искове
по чл. 127, ал. 2 и чл. 127а от СК във връзка с
чл. 45 от ЗБЛД по гр. д. № 495/2020 г. по описа на
КРС, както и да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 от ГПК, като съдът ще му назначи
особен представител.
8652
Новозагорският районен съд, І състав, призовава Щилиян Йовков Йосков – гражданин на
Република България, роден на 17.06.1991 г., с
постоянен адрес: област Сливен, община Нова
Загора, с. Баня, ул. Петко Енев № 4А, сега с
неизвестен адрес в чужбина, в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
да се яви в канцеларията на съда, гражданско
отделение, на адрес: гр. Нова Загора, ул. Проф.
М. Балкански № 60, стая № 9, за да получи
препис от искова молба с приложения с правно
основание чл. 422 от ГПК – иск за установяване
съществуване на вземане по издадена заповед за
изпълнение, подадена от „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ – ООД, със седалище и адрес
на управление: гр. Сливен, ул. Шести септември
№ 27, с ЕИК 829053806, представлявано от управителя Севдалин Рашев, по която е образувано
гр.д. № 451/2020 г. по описа на НЗРС, по която
той е ответник. В случай че ответникът не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
8572
Сливенският районен съд призовава Ирина
Александровна Тодорова от Русия, с неизвестен
адрес в Република България, да се яви в дву-
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седмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в деловодството на съда за получаване
на съдебни книжа по гр. д. № 1850/2020 г. за иск
за развод, заведен от Живко Маринов Тодоров.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа с назначен особен
представител.
8633
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
92 състав, по гр.д. № 47729/2020 г. на основание
чл. 560 – 568 от ГПК и Заповед от 7.10.2020 г. кани
държателя на временно удостоверение № 90 за
1000 обикновени поименни акции с номинална
стойност 1 лев всяка, с поредни номера на акциите от 303 126 до 304 125 включително; временно
удостоверение № 91 за 1000 обикновени поименни
акции с номинална стойност 1 лев всяка, с поредни номера на акциите от 304 126 до 305 125
включително; временно удостоверение № 92 за
1000 обикновени поименни акции с номинална
стойност 1 лев всяка, с поредни номера на акциите от 305 126 до 306 125 включително; временно
удостоверение № 93 за 100 обикновени поименни
акции с номинална стойност 1 лев всяка, с поредни номера на акциите от 306 126 до 306 225
включително; временно удостоверение № 94 за 10
обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка, с поредни номера на акциите
от 306 226 до 306 235 включително; временно
удостоверение № 95 за 10 обикновени поименни
акции с номинална стойност 1 лев всяка, с поредни номера на акциите от 306 236 до 306 245
включително; временно удостоверение № 96 за 5
обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка, с поредни номера на акциите
от 306 246 до 306 250 включително, издадени от
„Скейл Фокус“ – АД, с ЕИК 201996987, София
1784, район „Младост“, ж.к. Младост, бул. Цариградско шосе № 90, Бизнес център „Капитал
Форт“, сграда А, ет. 24, да заяви по настоящото
дело правата си върху тези временни удостоверения най-късно до откритото съдебно заседание,
насрочено на 10.02.2021 г. от 9 ч., когато ще се
разгледа молбата на Живко Златков Радев с
ЕГН 7204240102 – акционер, за обезсилване на
тези удостоверения. В случай че в указания
срок държателят не заяви своите права, ценните
книги ще бъдат обезсилени. Нарежда да не се
издават акции и да не се извършват плащания
по гореописаните ценни книги. Насрочва делото
в открито съдебно заседание на 10.02.2021 г. от
9 ч., за когато да се призове молителят.
8573
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образу вано г р. дело
№ 1905/2019 г. по предявен иск от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество с БУЛСТАТ
129010997, чрез Антон Томов Славчев в качеството
на председател на КПКОНПИ, с адрес: София,
ул. Г. С. Раковски № 112, и адрес за призоваване:
Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, против:
Радомир Георгиев Тодоров, ЕГН 7709121022, постоянен адрес: Варна, ул. Евлоги Георгиев № 20А,
вх. Б, ет. 4, ап. 31, и Силвия Милкова Тодорова,
ЕГН 8102090974, с постоянен и настоящ адрес:
Варна, ул. Райно Попович № 6А, ет. 1, ап. 2, с
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правно основание чл. 153, ал. 2 във връзка с § 5,
ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ за отнемане в полза
на държавата на имущество на обща стойност
378 454,03 лв., както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Радомир Георгиев
Тодоров, ЕГН 7709121022, и от Силвия Милкова
Тодорова, ЕГН 8102090974:
– сумата в размер 20 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на 1/2 ид.ч. от сграда с идентификатор
№ 10135.3512.203.2, ц ялата с площ 38 кв. м,
състояща се от едно помещение, намираща с
във Варна, ж.к. Младост – II микрорайон (по
строителна документация), намираща се в УПИ
VII – „за търговия, услуги, обществено хранене,
търговия на открито“, квартал 6, до търговски
обект Супермаркет № 59, брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, стар идентификатор:
няма, при граници: на изток – двор от поземлен
имот с идентификатор № 10135.3512.203; на север – двор от поземлен имот с идентификатор
№ 10135.3512.203; на запад – двор от поземлен
имот с идентификатор № 10135.3512.203 и част
от сграда с идентификатор № 10135.3512.203.1;
на юг – ул. Димитър Ефендулов, като сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор
10135.3512.203 – общинска собственост, целият с
площ 660 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за
друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: кв. 6, парцел VII, отчужден с нотариален
акт, вписан в СВ – Варна, под № 147, том 12, дв.
вх. рег. № 4550 от 28.02.2019 г.;
– сумата в размер 3200 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Пежо“, модел „206“, с
peг. № В2552РМ, двигател № RHY10DYGX4001997,
рама № VF32ARHYU41451677, дата на първа регистрация 22.04.2002 г., отчужден с договор от
26.03.2014 г.;
– сумата в размер 3000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „320 И“, с
peг. № В7917РТ, двигател № 206S133540058, рама
№ WBACB11090FC13540, дата на първа регистрация 30.05.1991 г., отчужден с договор от 5.09.2013 г.;
– сумата в размер 1300 лв., представляваща
непреобразуван остатък от пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил марка
„Ауди“, модел „А3“, с peг. № В4044НВ, двигател
№ ALH050764, рама № WAUZZZ8LZXA061545,
дата на първа регистрация 23.03.1999 г., отчужден
с договор от 1.09.2014 г.;
– сумата в размер 300 лв., представляваща непреобразуван остатък от пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил марка
„Фолксваген“, модел „Голф“, с peг. № В5389НС, двигател – без номер, рама № WVWZZZ1HZVP106787,
дата на първа регистрация 28.11.1996 г., отчужден
с договор от 8.01.2015 г.;
– сумата в размер 1400 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Пежо“, модел „306“, с peг.
№ В0819PC, двигател № PSALFZ10KJD9200814,
рама № VF37ALFZ430878847, дата на първа регистрация 25.07.1995 г., отчужден с договор от
30.04.2018 г.;
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– сумата в размер 200 лв., представляваща
равностойността към датата на прекратяване на
регистрацията на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с peг. № В4214НК, двигател – без номер, рама № WVWZZZ1HZVW402060,
дата на първа регистрация 27.03.1997 г.;
– сумата в размер 1500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ремарке за лек автомобил „платформа“, марка
и модел „АВИД 2ТГС8“, с peг. № В0182ЕС, рама
№ XB92TGS857LJ29196, дата на първа регистрация
18.12.2007 г., отчужден с договор от 27.08.2018 г.;
– сумата в размер 4800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
товарен автомобил, марка „Ивеко“, модел „Дейли“,
с peг. № В1323ВВ, двигател № 814043S3346428, рама
№ ZCFC509000D153668, дата на първа регистрация
1.05.2001 г., отчужден с договор от 31.07.2018 г.;
– сумата в размер 3100 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на товарен автомобил, марка „Фиат Дукато“, с
рег. № В0297BB, двигател № 8140633072830, рама
№ ZFA23000005903873, дата на първа регистрация
4.05.2000 г., отчужден с договор от 27.08.2015 г.;
– сумата в размер 6000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на специален автомобил, марка „Ивеко“, модел
„Дейли 35 С 12“, с peг. № В1195ВС, двигател – без
номер, рама № ZCFC358100D251206, дата на първа
регистрация 8.09.2004 г., отчужден с договор от
4.05.2018 г.;
– сумата в размер 7000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на товарен автомобил, марка „Ивеко“, модел
„Ивеко 65 Ц 15“, с peг. № В3802ВХ, двигател
№ 814043N3914123, рама № ZCFC65A000D201289,
дата на първа регистрация 8.09.2004 г., отчужден
с договор от 23.05.2017 г.;
– сумата в размер 2300 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Смарт МЦ-01“, с
peг. № В7631BC, двигател – без номер, рама
№ WME01MC011Н013220, дата на първа регистрация 3.04.2001 г., отчужден с договор от 4.05.2018 г.;
– сумата в размер 13 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на товарен автомобил, марка „Ивеко“,
модел „Ивеко 35 Ц“, с peг. № В2426ВХ, двигател
№ 814043N3843864, рама № ZCFC35A1005453270,
дата на първа регистрация, отчужден с договор
от 31.07.2018 г.;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка и модел „Ауди А
4“, с peг. № В6633ВХ, двигател № ADR105115,
рама № WAUZZZ8DZTA215442, дата на първа
регистрация 28.03.1996 г., отчужден с договор от
10.05.2016 г.;
– сумата в размер 1900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Голф“, peг. № В7525ВХ, двигател – без номер,
рама № WVWZZZ1EZVK021002, дата на първа
регистрация 20.10.1997 г., отчужден с договор от
3.08.2018 г.;
– су мата в размер 870 0 л в., п редс та вл яваща неп реобразу ван остат ък от пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек
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автомобил, марка „БМВ“, модел „318 Д“, с peг.
№ В9430ВН, двигател № 83507486N47D20C, рама
№ WBAPG11050Е551006, дата на първа регистрация 9.07.2010 г., отчужден с договор от 5.07.2017 г.;
– сумата в размер 900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на мотопед, марка и модел „Джилера Рънър“,
с peг. № В0253Р, двигател № С145М1191, рама
№ ZAPC1400000502059, дата на първа регистрация
3.06.1998 г., отчужден с договор от 16.05.2016 г.;
– сумата в размер 1800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Пежо“, модел „1007“,
с peг. № 874Н077, двигател № – без номер, рама
№ VFKMNUC20018194, дата на първа регистрация
7.07.2005 г., отчужден с договор от 30.05.2016 г.;
– сумата в размер 1800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка и модел „Смарт микро
компакт“, с peг. № В1620ВН, двигател № – без
номер, рама № WME01MC01YH063609, дата на
първа регистрация 7.07.2000 г., отчужден с договор от 17.05.2017 г.;
– сумата в размер 3500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 2“,
с peг. № В2679ВН, двигател № AMF056107, рама
№ WAUZZZ8ZZ1 N024196, дата на първа регистрация 31.05.2001 г., отчужден с договор от 1.06.2017 г.;
– сумата в размер 2500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
ремарке за лек автомобил, марка и модел „Ансемс
МСХ 3000 405 X 200“, с peг. № В1456ЕН, рама
№ XLJ2A010704030983, дата на първа регистрация
12.01.2005 г., отчужден с договор от 3.08.2018 г.;
– сумата в размер 3500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „Субару“, модел „Форестер“,
с peг. № В5755ВК, двигател № EJ20A953997, рама
№ JF1SF5LJ41G084016, дата на първа регистрация
1.08.2001 г., отчужден с договор от 4.05.2018 г.;
– сумата в размер 3000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Вито“, с
peг. № В5281ВК, двигател № 64698250177089, рама
№ WDF63970313185541, дата на първа регистрация
19.10.2005 г., отчужден на 2.09.2016 г.;
– сумата в размер 1400 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на товарен автомобил марка „Ивеко 35 С13“, с
peг. № В5094ВМ, двигател № 814043S3504700, рама
№ ZCFC3590005356515, дата на първа регистрация
1.12.2001 г., отчужден с договор от 9.02.2017 г.;
– сумата в размер 3500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „Хонда“, модел „4 Джаз“,
с peг. № В1479ВН, двигател № Z13A1104446, рама
№ JHMGD17702S215002, дата на първа регистрация
1.06.2002 г., отчужден с договор от 16.05.2017 г.;
– сумата в размер 3000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Пежо“, модел „206“, с
peг. № В3048ВМ, двигател № KFW10FS654336253,
рама № VF32CKFWB43221990, дата на първа
регистрация 9.05.2003 г., отчужден с договор от
19.06.2018 г.;
– сумата в размер 300 лв., представляваща
непреобразу ван остат ък от пазарната стой-
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ност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с
peг. № В3407КА, двигател № AHU148062, рама
№ W V WZZZ1HZV W429637, дата на първа регистрация 19.03.1997 г., отчужден с договор от
4.05.2018 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Радомир Георгиев
Тодоров, ЕГН 7709121022:
– сумата 5000 лв., представляваща продажната цена на дялове от капитала на „Ви Ви Ес
Хала“ – ЕООД, ЕИК 148141435, седалище и адрес
на управление: Варна, ул. Райно Попович № 6,
вх. А, ап. 2, отчуждени с договор от 11.09.2014 г.;
– сумата в размер 29 552 лв., представляваща
вноски от трети лица през 2012 г. по сметка
№ BG60 PIRB 7179 1703 0863 92 в „Банка Пиреос
България“ – АД, с титуляр Радомир Георгиев
Тодоров, нетрансферирани по други банкови
сметки и непреобразувани в друго имущество;
– сумата в размер 70 лв., представляваща
вноски през 2016 г. на суми по сметка № BG60
PIRB 7179 1703 0863 92 в „Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр Радомир Георгиев Тодоров,
нетрансферирани по други банкови сметки и
непреобразувани в друго имущество;
– сумата в размер 1183,44 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит през 2018 г. по
сметка № BG60 PIRB 7179 1703 0863 92 в „Банка
Пиреос България“ – АД;
– сумата в размер 24 713,25 лв., представляваща вноски в периода 2014 г. – 2018 г. на суми
по сметка № 20914958 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Радомир Георгиев Тодоров, нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани
в друго имущество;
– сумата в размер 15 560,44 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през периода
2014 г. – 2018 г. по сметка № 20914958 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Радомир Георгиев Тодоров;
– сумата в размер 11 502,77 лв., представляваща вноски от трети лица през 2015 г. по сметка
№ BG27 UNCR 70001522179165 в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Радомир Георгиев Тодоров, нетрансферирани по други банкови сметки
и непреобразувани в друго имущество;
– су мата в ра змер 3095 л в., п редс та вл яваща вноски през 2015 г. на суми по сметка
№ BG27 UNCR 70001522179165 в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Радомир Георгиев Тодоров, нетрансферирани по други банкови сметки
и непреобразувани в друго имущество;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
вноски от трети лица през 2016 г. по сметка
№ BG27 UNCR 70001522179165 в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Радомир Георгиев Тодоров, нетрансферирани по други банкови сметки
и непреобразувани в друго имущество;
– су мата в ра змер 350 0 л в., п редс та в л яваща вноски през 2016 г. на суми по сметка
№ BG27 UNCR 70001522179165 в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Радомир Георгиев Тодоров, нетрансферирани по други банкови сметки
и непреобразувани в друго имущество;
– сумата в размер 3500 лв., представляваща
вноски от трети лица през 2017 г. по сметка
№ BG27 UNCR 70001522179165 в „УниКредит
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Булбанк“ – АД, с титуляр Радомир Георгиев Тодоров, нетрансферирани по други банкови сметки
и непреобразувани в друго имущество;
– сумата в размер 1510 лв., представляваща вноск и п рез 2017 г. на су ми по смет ка
№ BG27 UNCR 70001522179165 в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Радомир Георгиев Тодоров, нетрансферирани по други банкови сметки
и непреобразувани в друго имущество;
– сумата в размер 200 лв., представляваща вноски през 2018 г. на суми по сметка № BG27 UNCR
70001522179165 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Радомир Георгиев Тодоров, нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани
в друго имущество;
– сумата в размер 14 527,23 лв., представляваща
вноски от трети лица през 2015 г. по сметка в
евро № BG54 UNCR 70001522179164 в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Радомир Георгиев Тодоров, нетрансферирани по други банкови сметки
и непреобразувани в друго имущество;
– сумата в размер 12 809,67 лв., представляваща
вноски през 2015 г., в т.ч. чрез прехвърляния по
сметка в евро № BG54 UNCR 70001522179164 в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Радомир
Георгиев Тодоров, нетрансферирани по други
банкови сметк и и непреобразу вани в дру го
имущество;
– сумата в размер 24 117,01 лв., представляваща вноски през 2016 г., в т.ч. чрез прехвърляния от други банкови сметки по сметка в евро
№ BG54 UNCR 70001522179164 в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Радомир Георгиев Тодоров, нетрансферирани по други банкови сметки
и непреобразувани в друго имущество;
– сумата в размер 12 059,44 лв., представляваща
вноски от трети лица през 2017 г. по сметка в
евро № BG54 UNCR 70001522179164 в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Радомир Георгиев Тодоров, нетрансферирани по други банкови сметки
и непреобразувани в друго имущество;
– сумата в размер 18 256,29 лв., представляваща вноски през 2017 г., в т.ч. чрез прехвърляния от други банкови сметки по сметка в евро
№ BG54 UNCR 70001522179164 в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Радомир Георгиев Тодоров, нетрансферирани по други банкови сметки
и непреобразувани в друго имущество;
– сумата в размер 7600 лв., представляваща
вноски от трети лица през 2009 г. по сметка
№ BG02 PRCB92304005765514 в „ПроКредит Банк
(България)“ – ЕАД, с титуляр Радомир Георгиев Тодоров, нетрансферирани по други банкови
сметки и непреобразувани в друго имущество;
– сумата в размер 3460 лв., представляваща
вноски от трети лица през 2009 г. по сметка
№ BG02 PRCB92304005765514 в „ПроКредит Банк
(България)“ – ЕАД, с титуляр Радомир Георгиев Тодоров, нетрансферирани по други банкови
сметки и непреобразувани в друго имущество;
– сумата в размер 16 197 лв., представляваща
вноски от трети лица през 2009 г. по сметка
№ BG02 PRCB92304005765514 в „ПроКредит Банк
(България)“ – ЕАД, с титуляр Радомир Георгиев Тодоров, нетрансферирани по други банкови
сметки и непреобразувани в друго имущество;
– сумата в размер 100 лв., представляваща
вноски през 2009 г. на суми по сметка № BG02
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PRCB92304005765514 в „ПроКредит Банк (България)“ – ЕАД, с титуляр Радомир Георгиев Тодоров, нетрансферирани по други банкови сметки
и непреобразувани в друго имущество;
– сумата в размер 13 292,83 лв., представляваща вноски от трети лица през 2012 г. по сметка
№ BG02 PRCB92304005765514 в „ПроКредит Банк
(България)“ – ЕАД, с титуляр Радомир Георгиев Тодоров, нетрансферирани по други банкови
сметки и непреобразувани в друго имущество;
– сумата в размер 12 500 лв., представляваща
вноски през 2012 г., в т.ч. чрез прехвърляния от
други банкови сметки суми по сметка № BG02
PRCB92304005765514 в „ПроКредит Банк (България)“ – ЕАД, с титуляр Радомир Георгиев Тодоров, нетрансферирани по други банкови сметки
и непреобразувани в друго имущество;
– сумата в размер 22 083,80 лв., представляваща вноски от трети лица през 2012 г. по сметка
№ BG02 PRCB92304005765514 в „ПроКредит Банк
(България)“ – ЕАД;
– сумата в размер 1364,30 лв., представляваща вноски от трети лица през 2014 г. по сметка
№ BG02 PRCB92304005765514 в „ПроКредит Банк
(България)“ – ЕАД, с титуляр Радомир Георгиев Тодоров, нетрансферирани по други банкови
сметки и непреобразувани в друго имущество;
– сумата в размер 1000 лв., представляваща
допълнителни парични вноски през 2010 г. в
търговско дружество „Фрукт Кар“ – ЕООД;
– сумата в размер 1000 лв., представляваща
допълнителни парични вноски през 2011 г. в
търговско дружество „Фрукт Кар“ – ЕООД;
– сумата в размер 8000 лв., представляваща
допълнителни парични вноски през 2012 г. в
търговско дружество „Фрукт Кар“ – ЕООД;
– сумата в размер 3000 лв., представляваща
допълнителни парични вноски през 2013 г. в
търговско дружество „Фрукт Кар“ – ЕООД.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
25.02.2021 г. от 15 ч.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят претенциите си върху имуществото
в срок до датата на първото по делото съдебно
заседание – 25.02.2021 г., заедно с доказателства за
заплатена от ищеца такса по сметка на „Държавен
вестник“ и че неподадените в срока претенции
няма да бъдат разгледани от съда.
8643
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-1 състав, т.д. № 2048/2020 г., на основание
чл. 679, ал. 3 от ТЗ призовава кредиторите от събрание на кредиторите на „Голф клуб Ибър“ – АД
(н.), ЕИК 131279242, по т.д. № 1667/2014 г. по описа
на Софийския градски съд, търговско отделение,
VІ-2 състав, да се явят в открито съдебно заседание
на 14.12.2020 г. от 13,30 ч. по т.д. № 2048/2020 г.
по описа на Софийския градски съд, търговско
отделение, VІ-1 състав, образувано по искане на
„Марица РЕ“ – ЕООД, на основание чл. 679 от ТЗ
за отмяна на решение, взето от общото събрание
на кредиторите на „Голф клуб Ибър“ – АД (н.),
ЕИК 131279242, проведено на 16.10.2020 г. Заседанието ще се проведе в Софийския градски съд,
София, бул. Витоша № 2.
8656

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 ЗПП вписва в регистъра на политическите партии при Софийския градски съд по ф.д.
№ 33/2020 г. политическа партия с наименование
„Републиканци за България“, със седалище и адрес
на управление: София, бул. Осми декември № 13,
партер. Уставът на политическата партия е приет
на учредително събрание, проведено на 27.09.2020 г.
Ръководни органи на ПП са: председател – Цветан
Генчев Цветанов, заместник-председател – Павел
Бисеров Вълнов, Изпълнителен съвет и Контролен
съвет. Вписва Изпълнителен съвет на партията в
състав: председателя на ПП, заместник-председателя на ПП, и 31 членове, както следва: Румен
Иванов Кънчев, Тодор Борисов Тодоров, Виктор
Владимиров Серафимов, Радостина Стефанова
Циркова, Огнян Кирилов Ценков, Рейхан Ридван
Вели, Севдалин Иванов Куцаров, Ченко Александров Сотиров, Румен Тодоров Динев, Петко
Николаев Панамски, Йордан Христов Грижов,
Борис Велев Велев, Галя Стефанова Трайкова,
Христо Дженев Казанджиев, Теодор Делков
Шойлеков, Константин-Кирил Веселинов Иванов,
Джема Маринова Грозданова, Петко Радов Чамов,
Георги Иванов Икономов, Владимир Георгиев
Владимиров, Светлана Иванова Василева, Динко
Георгиев Георгиев, Мариан Георгиев Костадинов,
Кемал Мустафов Тинев, Цветанка Боянова Гаврилова-Иванова, Теодора Дечкова Димова, Веселин
Янчев Василев, Боян Михайлов Йорданов, Иван
Веселинов Станев, Иван Венцеславов Анчев,
Гюнай Физула Исмаил. Вписва Контролен съвет
в състав: Диан Маринов Иванов, Христо Иванов
Христов, Диана Тонева Георгиева, Анна Крумова
Лисичкова, Чавдар Любомиров Маринов. Партията се представлява от председателя – Цветан
Генчев Цветанов.
8664
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29. – Управителният съвет на Института на
вътрешните одитори в България (ИВОБ) – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 15.12.2020 г. в 17 ч.
в зала „Сердика“ на „Централ Хотел София“,
София 1000, бул. Христо Ботев № 52, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
на сдружението; 2. представяне на програмата
за дейността на ИВОБ през 2021 г.; 3. приемане
на бюджета на ИВОБ за 2021 г.; 4. приемане на
Стратегия за развитие на ИВОБ 2021 – 2025 г.;
5. избор на регистриран одитор за заверка на
годишния финансов отчет на сдружението за
2020 г.; 6. организационни въпроси. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място, при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се членове. Регистрирането
ще се извърши от 16,30 ч. на 15.12.2020 г. пред
залата срещу представен документ за самоличност.
При регистрацията се получава делегатска карта.
Членовете, които нямат възможност да участват в
общото събрание, могат писмено да упълномощят
други членове да ги представляват и да гласуват
от тяхно име. Допълнително ще бъдат изпратени
материали по дневния ред на заседанието.
8611
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1. – Управителният съвет на сдружение c
нестопанска цел „Риболовен спортен клуб „Острието“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 19 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 22.12.2020 г. в 16 ч. в седалището и
адреса на управление на сдружението: София, ж.к.
Младост 2, бл. 237, вх. Б, ет. 5, ап. 37, при следния
дневен ред: 1. промяна на адреса и седалището
на управление на сдружението; 2. избор на нов
управителен съвет; 3. разни.
8590
1. – Управителният съвет на сдружение „Риболовен клуб „Орозов“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба
на 12.01.2021 г. в 10 ч. в София, район „Красно
село“, ул. Св. Иван Рилски № 21, при следния
дневен ред: 1. приемане на нов устав на сдружението; предложение за решение: общото събрание
приема нов устав на сдружението; 2. приемане
на годишните финансови отчети на сдружението
за 2017, 2018 и 2019 г.; предложение за решение:
общото събрание приема годишните финансови
отчети на сдружението за 2017, 2018 и 2019 г.
8616
Видинският окръжен съд с Определение № 3
от 28.10.2020 г. по ф. д. № 45/2003 г. по описа на
ВОС на основание чл. 13, ал. 2 от устава и чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружение
„Видин – 2002“ на 22.12.2020 г. в 17,30 ч., на адрес
Видин, ул. Дунавска № 1, със следния дневен ред:
1. освобождаване на председателя на сдружението
Марина Владеславовна Иванчева поради смъртта
на същата и на зам.-председателя Елена Александровна Стефанова; 2. освобождаване от управителния съвет на Марина Владиславовна Иванчева, Елена Александрова Стефанова, Светлана
Стапановна Първанова, Юлия Викторовна Таран
и Олга Николаевна Декова; 3. освобождаване от
контролно-ревизионната комисия на Наталия Фьодоровна Маринова, Наталия Ивановна Петрова
и Галина Кузминична Георгиева; 4. избор на нов
управителен съвет в състав: Светлана Валериевна
Василева, ЕГН 6801011838 – председател, Валерия
Павловна Георгиева, ЕГН 4712071770 – зам.председател, Юлия Борисовна Глазунова, ЕГН
6812021756, Галина Валериевна А нгелова от
гр. Видин, ЕГН 5601251830, Елена Николаевна
Иванкина от гр. Видин, ЕГН 5903251830; 5. избор
на нова контролно-ревизионна комисия в състав:
Елена Владимировна Тимчишина, ЕГН 7609121754,
Рахиля Султанова Чечебаева, ЕГН 5501201753,
Валерия Павловна Георгиева от гр. Видин, ЕГН
4712071770; 6. избор на нов председател на сдружението; 7. промяна на седалището и адреса на
управление на сдружението от гр. Видин, ул. Дунавска № 1, на гр. Видин, ул. Широка № 33, вх.
В, ет. 0; 8. изменение на устава на сдружението
в следния смисъл: чл. 2, ал. 2 – „Седалището
и адресът на управление на сдружението са
гр. Видин, ул. Широка № 33, вх. В, ет. 0.“; чл. 5,
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ал. 2, т. 1 – „Осъществяване на контакти с държавни структури в Република България, Русия
и Община Видин“; чл. 7, ал. 2 се отменя: чл. 13,
ал. 3 – „Поканата трябва да съдържа дневен ред,
датата, часът и мястото за провеждане на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
Поканата се обнародва в търговския регистър
и се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на Сдружението най-малко
един месец преди насрочения ден.“; чл. 14, тире
9 – „избира за срок от 4 години Председател на
сдружението, заместник-председателя и членовете
на Управителния съвет, членовете и председателя на Контролно-ревизионната комисия“; чл. 18
се отменя; чл. 22, ал. 1 и 2 се отменят; чл. 28,
ал. 2 се отменя. Общото събрание на сдружение
„Видин – 2002“ – гр. Видин, се свиква по инициатива на Олга Николаевна Декова, Светлана
Степановна Първанова, Наталия Фьодоровна
Маринова, Любов Дмитриевна Костадинова и
Рахиля Султанова Чечебаева в качеството им на
членове на сдружение „Видин – 2002“.
8577
6. – Настоятелството на НЧ „Романо дром –
20 02“ – гр. Добрич, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ, чл. 15 от ЗНЧ и чл. 19 от устава свиква
редовно отчетно събрание на 13.01.2021 г. в 16 ч.
в конферентната зала на хотел „България“ – гр.
Добрич, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови и освобождаване на стари членове; 2.
отчет за дейността на читалището и финансов
отчет за периода от 1.01.2020 г. до 31.12.2020 г.;
3. приемане на програма за дейността на читалището през 2021 г. Присъствието на всички
членове с право на глас е задължително.
8617
1. – Управителният съвет на СНЦ „Спортен клуб по шахмат Локомотив – Пловдив“,
Пловдив, на основание чл. 26, ал. 1, предл. 1 от
ЗЮЛНЦ, чл. 29, т. 10 във връзка с чл. 34, ал. 5
и чл. 19 от устава на сдружението свиква общо
събрание на сдружението на 19.12.2020 г. в 10 ч. в
Пловдив, Гранд хотел „Пловдив“, зала „Париж“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на клуба за 2019 г. и 2020 г.; 2. приемане на
нови членове на клуба; 3. освобождаване на
досегашния управителен съвет и досегашния
контролен съвет и вземане на решение за освобождаването им от отговорност; 4. избор на
членове на управителен съвет, контролен съвет
и избор на председател на сдружението; 5. промяна на адреса на управление на сдружението; 6.
промяна в начина на свикване на общо събрание
на сдружението; 7. други въпроси, свързани с
актуализиране на устава на сдружението, касаещи отпадане на остарели текстове, или такива,
противоречащи на ЗЮЛНЦ; 8. приемане на нов
устав на сдружението, съобразен с изискванията
на ЗЮЛНЦ и ЗТРРЮЛНЦ и приетите решения
от общото събрание за промени в сдружението.
8645
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