НАРЕДБА
22 от 11.10.2018 г. за техническите
изисквания към корабите, плаващи по вътрешните
водни пътища
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии
и съобщенията, обн., ДВ, бр. 89 от 26.10.2018 г., в сила от
26.10.2018 г., изм., бр. 15 от 21.02.2020 г., бр. 24 от 25.03.2022 г., в
сила от 25.03.2022 г.

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. техническите изисквания към плавателните средства, плаващи по
вътрешните водни пътища, с цел подобряване условията за
безопасност на корабоплаването;
2. класификацията на вътрешните водни пътища;
3. идентифицирането на
вътрешните водни пътища.

плавателните

средства,

плаващи

по

Чл. 2. Тази наредба се прилага към следните плавателни средства:
1. кораби с дължина (L) 20 m или повече;
2. кораби, при които произведението от дължината (L), широчината
3
(B) и газенето (Т) е обем от 100 m или повече;
3. влекачи и тласкачи, предназначени за влачене или тласкане на
плавателните средства, посочени в т. 1 и 2, или на плаващо
оборудване, или за придвижването им на борд;
4. пътнически плавателни съдове;

5. плаващо оборудване;
6. плаващи устройства.
Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. фериботи;
2. военни кораби;
3. морски кораби, включително морски влекачи и тласкачи:
а) експлоатирани или базирани в приливно-отливни води;
б) експлоатирани временно във вътрешните водни пътища, при
условие че разполагат със:
ба) свидетелство, удостоверяващо съответствие с Международната
конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от
1974 г. или равностойно на него, свидетелство за доказване
съответствие с Международната конвенция за товарните водолинии
от 1966 г. или равностойно на него и международно свидетелство за
предотвратяване замърсяването с нефт (IOPP) за доказване
съответствие с Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби (MARPOL) от 1973 г.;
бб) съответните свидетелства и обозначенията на надводния борд,
изисквани съгласно националното законодателство на държавата,
под чието знаме плават - за морските плавателни съдове, които не
са обхванати от SOLAS, от Международната конвенция за товарните
водолинии от 1966 г. или от MARPOL;
бв) свидетелство относно правилата и стандартите за безопасност на
пътническите кораби, издадено в съответствие с Директива
2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г.
за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби

(ОВ, L 163 от 25 септември 2009 г.) - за пътническите кораби, които
не са обхванати от конвенциите по буква "ба", или
бг) свидетелство, удостоверяващо необходимото равнище на
безопасност, издадено от държавата, под чието знаме плават - за
плавателните съдове за отдих и за плавателните съдове за лично
ползване, които не са обхванати от конвенциите по буква "ба".

Глава втора
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВЪТРЕШ НИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩ А
Чл. 4. За целите на наредбата
класифицират, както следва:

вътрешните

водни пътища се

1. зони 1, 2, 3 и 4:
а) зони 1 и 2: водните
приложение
1;

пътища,

посочени

в глава

първа

от

б) зона 3: водните пътища, посочени в глава втора от приложение
1;
в) зона 4: всички останали вътрешни водни пътища, по които
съгласно националното право могат да преминават плавателни
средства, попадащи в обхвата на настоящата наредба;
2. зона R: водните пътища по т. 1, за плаването по които
плавателните средства трябва да бъдат снабдени с валидни
удостоверения в съответствие с чл. 22 от Ревизираната конвенция за
корабоплаването по река Рейн, така както този член е формулиран
на 6.10.2016 г.

Глава трета
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЛАВАТЕЛНИТЕ
СРЕДСТВА, ПЛАВАЩИ ПО ВЪТРЕШ НИТЕ ВОДНИ
ПЪТИЩ А

Чл. 5. Плавателните средства по чл. 2,
вътрешните водни пътища, посочени в чл. 4:

експлоатирани

по

1. се строят по проектно-техническа документация, одобрена от
призната по реда на Наредба
4 от 2011 г. за оправомощаване и
оттегляне на предоставените правомощия за извършване на
прегледи на кораби и корабопритежатели (ДВ, бр. 104 от 2011 г.)
класификационна организация и в съответствие с версията на
Европейския
стандарт относно техническите
изисквания
за
плавателните съдове за вътрешно корабоплаване (стандарт
ES-TRIN), определена в приложение
2;
2. се поддържат в съответствие с версията на стандарт ES-TRIN,
определена в приложение
2.
Чл. 6. (1) Плавателно средство, попадащо в обхвата на акт за
изпълнение, приет от Европейската комисия на основание чл. 25 от
Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета от
14 септември 2016 г. за установяване на техническите изисквания
за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за изменение
на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО
(ОВ, L 252 от 16 септември 2016 г.) (Директива (ЕС) 2016/1629),
може да се ползва от предвидените в съответния акт за изпълнение
дерогации или признаване на равностойността на техническите
спецификации по отношение на:
1. използването или наличието на борда на плавателното средство
на други материали, съоръжения или елементи от оборудването, или
приемането на други договорености или аспекти на проекта,
различни от тези по чл. 5, при условие че е осигурено равностойно
ниво на безопасност;
2. нови технически спецификации, които се отклоняват от
изискванията по чл. 5, при условие че е осигурено необходимото
равнище на безопасност.
(2) Плавателно средство, попадащо в обхвата на акт за изпълнение,
приет от Европейската комисия на основание чл. 26 от Директива
(ЕС) 2016/1629, може да се ползва от предвидените в съответния

акт за изпълнение дерогации от изискванията по чл. 5, които са
били предмет на преходните разпоредби на версията на стандарт
ES-TRIN, при условие че посочените изисквания са технически
трудно приложими или когато тяхното прилагане би могло да
изисква непропорционални разходи.
Чл. 7. За установяване на съответствието на плавателните средства
с техническите изисквания по чл. 5 и 6 се извършва технически
преглед по реда на Наредба
11 от 2004 г. за прегледите на
корабите и корабопритежателите (ДВ, бр. 52 от 2004 г.) преди
въвеждането им в експлоатация.
Чл. 8. (1) На плавателното средство, чието съответствие с
техническите изисквания е установено в рамките на прегледа по чл.
7, се издава Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на
Европейския съюз на плавателните средства по реда на Наредба
5 от 2004 г. за корабните документи (ДВ, бр. 88 от 2004 г.).
(2) За плавателните средства по чл. 6 в Корабното удостоверение за
вътрешно корабоплаване на Европейския съюз по ал. 1 се вписват
точно всички приложими дерогации и случаи на признаване на
равностойност.
(3) На плавателните средства по чл. 6, ал. 1, т. 2 се издава Корабно
удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз за
изпитвателни цели за ограничен период.
Чл. 9. За корабите, предназначени за превоз на опасни товари, се
прилагат и изискванията на Наредба
16 от 2006 г. за обработка и
превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни
товари по вътрешните водни пътища (ДВ, бр. 53 от 2006 г.) и
Европейското споразумение за международен превоз на опасни
товари по вътрешните водни пътища (ADN), подписано в Женева,
Конфедерация Швейцария, на 26 май 2000 г. (ДВ, бр. 43 от 2008
г.), ратифицирано със закон (ДВ, бр. 9 от 2006 г.), и правилата към
него, приложими от 1 януари 2017 г.
Чл. 10. Плавателните средства, експлоатирани по вътрешните
водни пътища, посочени в чл. 4, трябва да бъдат снабдени със
следните документи:
1. когато се експлоатират по воден път от зона R:

а) Удостоверение за корабоплаване по Рейн, издадено съгласно чл.
22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по река Рейн;
или
б) Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на
Европейския съюз, удостоверяващо пълното съответствие на
плавателното средство, когато това е приложимо съгласно
преходните разпоредби на приложение
2 за плавателни средства,
плаващи по река Рейн (зона R), с техническите изисквания,
посочени в приложение
2, ако в съответствие с приложимите
правила и процедури е установено, че тези изисквания са
равностойни на техническите изисквания, определени в изпълнение
на Ревизираната конвенция за корабоплаването по река Рейн;
2. когато се експлоатират по други водни пътища по чл. 4:
а) Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на
Европейския съюз или удостоверение, издадено в съответствие с чл.
22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по река Рейн;
б) където е приложимо - допълнителни свидетелства за вътрешно
корабоплаване за удостоверяване на съответствие с изменени
технически изисквания, приети от държава - членка на Европейския
съюз, по отношение на плавателните средства, експлоатирани по
водни пътища в рамките на нейната територия, както следва:
ба) допълнителни спрямо приложение
2 технически изисквания
по отношение на плавателни средства, експлоатирани по водни
пътища от зони 1 и 2, одобрени с акт за изпълнение, който
Европейската комисия приема на основание чл. 23, параграф 5 от
Директива (ЕС) 2016/1629;
бб) допълнителни спрямо приложение
2 технически изисквания
по отношение на пътническите плавателни съдове, експлоатирани
по несвързани водни пътища от зона 3, одобрени с акт за
изпълнение, който Европейската комисия приема на основание чл.
23, параграф 5 от Директива (ЕС) 2016/1629;

бв) занижени спрямо приложение
2 изисквания по отношение на
плавателните съдове, експлоатирани изключително по вътрешните
водни пътища от зони 3 или 4.
Чл.
11.
Издаването,
подновяването,
продължаването
на
валидността и преиздаването на корабни удостоверения за
вътрешно корабоплаване на Съюза, внасянето на промени или
издаване на ново удостоверение в случаите на основни изменения
или основни ремонти, както и издаването на временни корабни
удостоверения за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз, се
извършват при условията и по реда на Наредба
5 от 2004 г. за
корабните документи.
Чл. 12. (1) За установяване на съответствието на плавателните
средства по чл. 2 с изискванията по чл. 5 и 6 и снабдяването им с
необходимите съгласно чл. 10 документи Изпълнителна агенция
"Морска
администрация”
извършва
първоначални,
годишни,
подновителни, допълнителни прегледи и външни прегледи на
подводната част на кораба по реда на Наредба
11 от 2004 г. за
прегледите на корабите и корабопритежателите.
(2) Преглед по ал. 1 може да не се извършва за плавателно
средство, за което призната по реда на Наредба
4 от 2011 г. за
оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за
извършване на прегледи
на
кораби
и корабопритежатели
класификационна организация е издала свидетелство за клас или
друг документ, удостоверяващ изпълнението на изискванията по чл.
5 и 6.

Глава четвърта
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ,
ПЛАВАЩИ ПО ВЪТРЕШ НИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩ А
Чл. 13. (1) На плавателно средство без присвоен уникален
европейски идентификационен номер (УЕИН/ENI) при първоначална
регистрация за плаване под българско знаме Изпълнителна агенция
"Морска
администрация"
присвоява
уникален
европейски
идентификационен номер. Номерът се състои от осем арабски цифри
в съответствие с приложение
2, присвоява се еднократно и остава
непроменен през целия срок на експлоатация на плавателното
средство.

(2) В случай че при издаване на Корабно удостоверение за
вътрешно корабоплаване на Европейския съюз се установи, че
плавателно средство, плаващо под чуждо знаме, няма присвоен
УЕИН/ENI,
Изпълнителна
агенция
"Морска
администрация"
уведомява компетентния орган на държавата - членка на
Европейския съюз, в която плавателното средство е било
регистрирано или в която е неговото пристанище на домуване, и
УЕИН/ENI се присвоява от този орган. В случай че плавателно
средство плава под знамето на държава, в която не е възможно
присвояването на УЕИН/ENI, Изпълнителна агенция "Морска
администрация" присвоява уникален европейски идентификационен
номер на това плавателно средство.
(3) За присвояване на УЕИН/ENI корабособственикът подава
заявление до Изпълнителна агенция "Морска администрация".
(4)
Присвоеният
УЕИН/ENI
на
плавателното
средство
от
Изпълнителна агенция "Морска администрация" се вписва в
Корабното
удостоверение
за
вътрешно
корабоплаване
на
Европейския съюз.
(5) Корабособственикът е длъжен да осигури поставянето върху
плавателното средство на УЕИН/ENI, който е вписан в Корабното
удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз.
Чл. 14. При издаване на Корабно удостоверение за вътрешно
корабоплаване на Европейския съюз на плавателно средство с
присвоен уникален европейски идентификационен номер от
администрация на друга държава - членка на Европейския съюз,
Изпълнителна
агенция
"Морска
администрация"
вписва
в
удостоверението присвоения от чуждата администрация уникален
европейски идентификационен номер.
Чл. 15. При вписване на плавателно средство в регистъра на
корабите на Република България, отписано от регистър на държава,
която не е държава - членка на Европейския съюз, Изпълнителна
агенция "Морска администрация" присвоява уникален европейски
идентификационен номер след обстоен преглед на плавателното
средство и на всичките му системи съгласно чл. 12.

Чл. 16. (1) Заедно с вписването на плавателно средство в регистъра
на корабите на Република България Изпълнителна агенция "Морска
администрация” въвежда незабавно в Европейската база данни за
корабните корпуси (EHDB), поддържана от Европейската комисия,
следната информация:
1. данните за идентифициране и описване на плавателното средство
в съответствие с настоящата наредба;
2. данните относно издадените, подновените, заменените или
отнетите удостоверения, както и относно органите, издали
удостоверения в съответствие с настоящата наредба;
3. електронните копия от всички удостоверения, издавани от
Изпълнителна агенция "Морска администрация" в съответствие с
настоящата наредба и с Наредба
5 от 2004 г. за корабните
документи;
4. данните относно всички отхвърлени или висящи заявления за
удостоверения в съответствие с настоящата наредба и с Наредба
5 от 2004 г. за корабните документи;
5. всяка промяна в данните, посочени в т. 1 - 4.
(2) Всяко обработване на лични данни от Изпълнителна агенция
"Морска администрация" се осъществява
в съответствие с
вторичното законодателство на Европейския съюз относно защитата
на личните данни, и по-специално Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични
данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна
на Директива 95/46/ЕО (Регламент (ЕС) 2016/679) (ОВ, L 119 от 4
май 2016 г.).
(3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да
предава лични данни на трета държава или на международна
организация, при условие че прави това единствено въз основа на

оценка на всеки отделен случай и че са изпълнени изискванията на
Регламент (ЕС) 2016/679, и по-специално тези, указани в глава пета
от същия регламент, само ако едновременно са изпълнени следните
условия:
1. предаването е необходимо за следните цели:
а) прилагане на Директива (ЕС) 2016/1629 и на Директива
2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември
2005 г. относно хармонизираните речни информационни услуги
(RIS) относно вътрешните водни пътища на Общността (ОВ, L 255 от
30.09.2005 г.);
б) гарантиране на движението по водните пътища и управлението на
инфраструктурата;
в) поддържане или прилагане на изискванията за безопасността на
корабоплаването;
г) събиране на статистически данни;
2. третата държава или международната организация не предава
данните на друга трета държава или международна организация,
освен ако й е дадено изрично писмено разрешение да го направи, и
спазва условията, определени от Изпълнителна агенция "Морска
администрация".
Чл. 17. Изпълнителна агенция "Морска администрация" заличава
информацията в Европейската база данни за корабните корпуси
(EHDB) за плавателно средство, плаващо по вътрешните водни
пътища под българско знаме, когато това плавателно средство се
бракува.
Чл. 18. Изпълнителна агенция "Морска администрация" вписва в
Европейската база данни за корабните корпуси (EHDB) всички други
данни, допълнително определени
с делегиран
акт,
който
Европейската комисия приема на основание чл. 19, параграф 7 от
Директива (ЕС) 2016/1629.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Плавателно средство" означава плавателен съд или елемент от
плаващо оборудване.
2. "Плавателен съд" означава плавателен
вътрешните водни пътища, или морски кораб.

съд,

плаващ

по

3. "Плавателен съд по вътрешните водни пътища" означава
плавателен съд, предназначен да плава само или предимно по
вътрешните водни пътища.
4. "Кораб" означава плавателно средство.
5. "Влекач" означава плавателен съд, построен специално, за да
извършва дейности, свързани с теглене.
6. "Тласкач" означава плавателен съд, построен специално за
придвижване чрез тласкане на състави от плавателни съдове.
7. "Пътнически плавателен съд" означава плавателен съд за дневно
пътуване или плавателен съд с кабина, построен и оборудван да
превозва повече от 12 пътници.
8. "Плаващо оборудване" означава плаващо съоръжение, носещо
механични инсталации, като например кранове, драги, сонетки или
елеватори.
9. "Плаващо устройство" означава всяко обичайно стационарно
плаващо съоръжение, като например къпалня, док, кей или навес за
лодки.

10. "Плаващ обект" означава плот или друга конструкция, обект или
съединение, способни да плават и неявяващи се плавателен съд или
плаващо оборудване, или плаващо устройство.
11. "Плавателно средство за отдих" означава плавателен съд, който
не е пътнически и е предназначен за спорт или развлечение.
12. "Високоскоростен плавателен съд" означава моторно плаващо
средство, способно да развива във вода скорост над 40 km/h.
13.
"Водоизместване"
означава
обема
плавателния съд вода в кубически метри.

на

изместената

от

14. "Дължина (L)" означава максималната дължина на корпуса в
метри, като се изключат рулят и бушпритът.
15. "Ширина (В)" означава максималната ширина на корпуса в
метри, измерена по външния край на обшивката на корпуса (като се
изключат гребни колела, буферни пояси и др. подобни).
16. "Газене (Т)" означава вертикалното разстояние в метри между
най-ниската точка на корпуса, като не се вземат предвид килът или
други недвижими приспособления, и линията на максималното
газене.
17. "Свързани вътрешни водни пътища" означава вътрешни водни
пътища на държава - членка на Европейския съюз, свързани с
вътрешни водни пътища на друга държава - членка посредством
вътрешни водни пътища, по които съгласно националното или
международното право могат да преминават плавателни средства,
попадащи в обхвата на Директива 2016/1629.
§ 2. С тази наредба се въвеждат изисквания на Директива (ЕС)
2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември
2016 г. за установяване
на техническите
изисквания
за
плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за изменение на
Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО (ОВ, L

252 от 16 септември 2016 г.), изменена с Делегирана директива
(ЕС) 2018/970 на Комисията от 18 април 2018 г. за изменение на
приложения II, III и V към Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския
парламент и на Съвета за установяване на техническите изисквания
за плавателните съдове по вътрешните водни пътища (ОВ, L 174 от
10 юли 2018 г.).
§ 3. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява
Европейската комисия и другите държави членки, съответно техните
компетентни органи, за:
1. имената и адресите на техническите служби, които заедно с
Изпълнителна агенция "Морска администрация" са отговорни за
прилагането на приложение
2;
2. спецификацията, описана в приложение
2, относно типовете
бордова станция за пречистване на отпадъчни води, за които е
издадено одобрение на типа
след
последното официално
уведомление;
3. признатите одобрения на типа на бордовите станции за
пречистване на отпадъчни води въз основа на стандарти, различни
от определените в приложение
2, за използване по националните
водни пътища на държавите членки;
4. в рамките на един месец от всяко отнемане на одобрение на типа
- за причините за това отнемане на одобрение за бордови станции
за пречистване на отпадъчни води;
5. всяка разрешена специална котва в резултат на заявление за
намаляване на масата на котвата, като се посочва означението на
типа й и разрешеното намаление на масата на котвата;
Изпълнителна агенция "Морска администрация" дава разрешение на
заявителя най-малко три месеца след като е уведомила
Европейската комисия, при условие че последната не е отправила
възражения;
6. оборудването за управление с радиолокационни средства и за

индикаторите на скоростта на извършване на поворот, за които
Изпълнителна агенция "Морска администрация" е издала одобрение
на типа; съответното уведомление включва номера на одобрението
на типа, обозначението на типа, името на производителя, името на
притежателя на одобрението на типа и датата на одобрението на
типа;
7. компетентните органи, отговарящи за одобряването на
специализирани дружества, които могат да извършват монтажа,
замяната, ремонта или поддръжката на оборудването за управление
с радиолокационни средства и индикаторите на скоростта на
извършване на поворот.
(2) Изпълнителна агенция
Европейската комисия за:

"Морска

администрация"

уведомява

1. компетентните органи за издаване на корабни удостоверения за
вътрешно корабоплаване на Европейския съюз и за всяка промяна
на тези органи;
2. компетентния орган за присвояването на УЕИН/ENI и за всяка
промяна на този орган;
3. всякакви промени, свързани с наименованията или адресите на
класификационните организации, за чието признаване е подала
заявление по реда и при условията на Наредба
4 от 2011 г. за
оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за
извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели.
§ 4. Наредбата не засяга реда и условията за признаване на
документите на кораби, използвани за превоз на стоки по вътрешни
водни пътища, с дедуейт двадесет или повече тона, с дължина
по-малко от 20 m и за които произведението от дължина (L), ширина
3
(B) и газене (Т) е по-малко от 100 m . За тези кораби се издават
свидетелство за регистрация и контролен талон по реда и при
условията на Наредба
5 от 2004 г. за корабните документи.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 5. В Наредба
4 от 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на
предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби
и корабопритежатели (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.; доп., бр. 59 от
2015 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2015 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. Член 17 се изменя така:
"Чл. 17. Класификационна организация, призната с акт за
изпълнение, приет от Европейската комисия по реда и при условията
на чл. 21 от Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и
на Съвета от 14 септември 2016 г. за установяване на техническите
изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за
изменение на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива
2006/87/ЕО (ОВ, L 252/118 от 16 септември 2016 г.) (Директива (ЕС)
2016/1629),
може
да
извършва
прегледи
на
кораби
и
корабопритежатели за установяване спазването на изискванията на
наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското
корабоплаване, която определя техническите изисквания към
корабите, плаващи по вътрешните водни пътища."
2. Член 18 се изменя така:
"Чл. 18. Класификационна организация може да кандидатства за
признаване по реда на чл. 17, ако отговаря на следните изисквания:
1. може да докаже с документи наличието на продължителен опит в
оценката на проектирането и построяването на плавателни съдове,
плаващи по вътрешните водни пътища; разполага с подробни
правила и разпоредби за проектирането, построяването и
периодичните прегледи на плавателните съдове, плаващи по
вътрешните водни пътища, по-специално за изчисляването на
устойчивостта в съответствие с част 9 от правилата, приложени към
ADN, посочени в наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на
търговското
корабоплаване,
която
определя
техническите
изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища,
като правилата и разпоредбите:

а) се публикуват най-малко на един от следните езици: английски,
немски, нидерландски или френски, и се актуализират и
усъвършенстват постоянно чрез изследователски и развойни
програми;
б) не противоречат на вторичното право на Европейския съюз или
действащи международни договори;
2. ежегодно публикува своя регистър на плавателни съдове;
3. не е под контрола на корабособственици или корабостроители
или на други лица, ангажирани с търговски дейности по
проектиране, изработка, оборудване, ремонт, експлоатация или
застраховка на кораби; за своите приходи класификационната
организация не трябва да зависи от едно-единствено търговско
предприятие;
4. има централно управление или дъщерно дружество или друго
образувание под неин контрол, оправомощено да се произнася и да
действа във всички области, попадащи в компетентността на
класификационната организация съгласно разпоредбите относно
превоза по вътрешни водни пътища, които са разположени в
държава - членка на Европейския съюз;
5. организацията и нейните експерти имат добра репутация в
областта на превоза по вътрешни водни пътища; експертите
разполагат с доказателства за своите професионални способности и
действат под отговорността на класификационната организация;
6. разполага със значителен технически, управленски, обслужващ,
контролен и изследователски персонал, съизмерим със задачите на
класифицираните плавателни съдове и осигуряващ възможност за
техническо развитие и осъвременяване на разпоредбите; разполага
с инспектори в поне една държава - членка на Европейския съюз;
7. има етичен кодекс, от който се ръководи;

8. ръководството и администрирането й се осъществяват по начин,
който позволява осигуряване на поверителност на информацията,
изисквана от дадена държава - членка на Европейския съюз;
9. има готовност за предоставяне на необходимата информация на
държава - членка на Европейския съюз;
10. политиката, целите и ангажиментите по отношение на
качеството й са определени и документирани от ръководството,
което трябва да осигури разбирането, прилагането и поддържането
на тази политика на всички нива на класификационната
организация;
11. има изготвена, въведена и поддържа ефикасна вътрешна
система за контрол на качеството, основана на приложимите части
от международно признати стандарти за качество и съответстваща
на стандартите EN ISO/IEC 17020:2004, както се тълкуват от
системата за контрол на качеството на IACS и изискванията на
схемата за сертифицирането й; системата за контрол на качеството
трябва да бъде сертифицирана от независим одиторски орган,
признат
от
администрацията
на
държавата,
в
която
класификационната организация има централно управление или
клон, както е предвидено в т. 4, и която наред с другото гарантира,
че:
а) правилата и разпоредбите на класификационната организация са
определени и се поддържат по систематичен начин;
б) правилата и разпоредбите на класификационната организация се
спазват;
в) изискванията за дейностите, за които
организация е оправомощена, се спазват;

класификационната

г) отговорностите, правомощията и отношенията в рамките на
личния състав, чиято работа се отразява на качеството на услугите
по класификация, са определени и документирани;

д) се осъществява контрол върху всички извършвани дейности;
е) е въведена система за надзор, която проследява действията и
работата, извършвана от оценителите (сървейърите) и техническия
и административния
персонал,
нает от класификационната
организация;
ж) изискванията във връзка с основните дейности, за които е
оправомощена класификационната организация, се изпълняват
само от нейни подбрани инспектори или от подбрани инспектори от
други признати класификационни организации или се контролират
пряко от тях;
з) се прилага система за квалификация
постоянно осъвременяване на знанията им;

на инспекторите и за

и) се поддържат записи, доказващи изпълнението на изискваните
стандарти в областите, обхванати от предлаганите услуги, както и
ефективното функциониране
на
системата
за
контрол
на
качеството; и
к) на всички места съществува комплексна система за планови и
документирани вътрешни одити на дейностите, свързани с
качеството;
12. системата за контрол на качеството трябва бъде сертифицирана
от независим одиторски орган, признат от администрацията на
държавата членка, в която класификационната организация има
централно управление или клон в съответствие с т. 4;
13. поема задължението да приведе изискванията си в съответствие
с вторичното право на Европейския съюз и своевременно да
предостави на Европейската комисия цялата относима информация;
14.

поема

задължението

периодично

да

се

консултира

с

класификационни организации, които вече са признати, за да се
гарантира равностойността на техните технически стандарти и на
прилагането им, и да даде възможност за участие на представители
на държава членка и други заинтересовани страни в разработването
на своите правила и разпоредби."
3. Член 19 се изменя така:
"Чл. 19. (1) Класификационна организация по чл. 18, която има
централно управление, дъщерно дружество или друго образувание
под неин контрол, разположени на територията на Република
България, оправомощено да издава удостоверения, че дадено
плавателно средство отговаря на изискванията, посочени в
наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското
корабоплаване, която определя техническите изисквания към
корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, подава заявление
до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска
администрация". Към заявлението се прилагат всички необходими
документи, които удостоверяват изпълнението на изискванията по
чл. 18.
(2) Когато организацията по чл. 18 е чуждестранно юридическо
лице, документите по ал. 1 се представят придружени от
легализиран превод на български език.
(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска
администрация" или оправомощено от него длъжностно лице
изпраща на Европейската комисия заявлението, приложените към
него документи и всички други документи, необходими за проверка
дали са изпълнени изискванията по чл. 18."
4. Създава се чл. 19а:
"Чл. 19а. Когато при осъществяване на контрола по безопасност на
корабоплаването по чл. 362а от Кодекса
на търговското
корабоплаване инспектори на Изпълнителна агенция "Морска
администрация"
констатират,
че
призната
класификационна
организация по чл. 17 вече не отговаря на изискванията по чл. 18,

те уведомяват за това изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция "Морска администрация".
(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска
администрация" определя със заповед комисия, която се произнася
с мотивирано решение по констатираните несъответствия по ал. 1.
(3) Въз основа на мотивираното решение по ал. 2 изпълнителният
директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" може
да отправи към Европейската комисия искане за оттегляне на
признаването,
към
което
се
прилагат
всички
относими
доказателства."
5. В § 3 от допълнителните разпоредби се създава т. 4:
"4. С тази наредба се въвеждат изисквания на Директива ^ С )
2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември
2016
г. за установяване
на техническите
изисквания
за
плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за изменение на
Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО (ОВ, L
252 от 16 септември 2016 г.)."
6. В заключителната разпоредба се правят следните изменения и
допълнения:
а) заглавието
разпоредби";

се

изменя

така:

"Преходни

и

заключителни

б) създава се § 3а:
"§ 3а. Класификационните организации, които към 6 октомври 2016
г. са признати в съответствие с Директива 2006/87/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за
установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по
вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО на
Съвета (OB, L 389 от 2006 г.), запазват статута си на признати
организации."
§ 6. В Наредба
11 от 2004 г. за прегледите на корабите и
корабопритежателите (обн., ДВ, бр. 52 от 2004 г.; изм., бр. 101 от

2004 г.; доп., бр. 9 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 30 и 49 от 2009 г., бр.
65 от 2013 г.; изм., бр. 16 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2015 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
"(2) Прегледите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 се извършват за установяване
спазването на изискванията за безопасност към отделните видове
кораби, тяхната конструкция и корабно оборудване, безопасната
експлоатация на корабите и предотвратяване замърсяването на
околната среда. Въз основа на прегледа се издава или заверява
съответното свидетелство.
(3) Проверките по ал. 1, т. 3 се извършват от Изпълнителна агенция
"Морска администрация" в изпълнение на контролните й функции
върху корабите, плаващи под българско знаме, по отношение на
спазването
на
нормативно
установените
административни,
технически и социални изисквания."
2. В чл. 5:
а) в ал. 2 думите "Прегледите по чл. 3, т.
"Прегледите по чл. 3, ал. 1, т. 1";

1" се заменят с

б) алинея 3 се изменя така:
"(3) Проверките по чл. 3, ал. 1, т. 2 могат да бъдат извършвани и от
сървейърите (одиторите) на организациите по ал. 2.";
в) алинея 4 се изменя така:

"(4) Прегледите по глава пета се извършват от комисия, състояща се
от председател и експерти, в която участват най-малко:
1.
длъжностно
администрация";

лице

от

Изпълнителна

агенция

"Морска

2. експерт по проектиране на плавателни съдове, плаващи по
вътрешни водни пътища, и техните двигатели;
3. експерт по корабоплаване, притежаващ свидетелство на капитан
на плавателен съд, плаващ по вътрешните водни пътища, което му
дава право да управлява плавателния съд, обект на прегледа;
4. експерт по традиционни плавателни съдове, в случай че обект на
прегледа е традиционен плавателен съд.";
г) създава се нова ал. 5:
"(5) Председателят и експертите от всяка комисия по ал. 4 се
назначават
със
заповед
на
изпълнителния
директор
на
Изпълнителна агенция "Морска администрация".";
д) създава се ал. 6:
"(6) При поемане на задълженията си председателят и експертите
по ал. 4 подават писмена декларация, че ще ги изпълняват напълно
независимо. От длъжностните лица не се изискват декларации.";
е) досегашната ал. 4 става ал. 7 и се изменя така:
"(7) Разходите за извършване на прегледите и проверките, с
изключение на тези по чл. 3, ал. 1, т. 3, са за сметка на
корабопритежателя. ";

ж) досегашната ал. 5 става ал. 8.
3. В чл. 6:
а) в ал. 2 думите "Проверките по чл. 3, т. 2" се заменят с
"Проверките по чл. 3, ал. 1, т. 2";
б) в ал. 3 думите "Проверките по чл. 3, т. 4" се заменят с
"Проверките по чл. 3, ал. 1, т. 4".
4. В чл. 10, ал. 2 думите "издаване, потвърждаване или
продължаване срока на валидност на корабно удостоверение на
общността" се заменят със "снабдяването им с необходимите
документи".
5. В чл. 12 се създава ал. 4:
"(4) За потвърждаване на валидността на свидетелствата на кораби,
извършващи стопанска дейност и вписани в регистъра на малките
кораби, вместо прегледа по ал. 1 се извършва преглед между
втората и третата година считано от датата на издаване на
свидетелството."
6. Заглавието на глава пета се изменя така:
"ПРЕГЛЕДИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА КОРАБИТЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОРАБИТЕ, ПЛАВАЩИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ
ПЪТИЩА".
7. В чл. 50 се правят следните изменения:
а) алинея 1 се изменя така:

"(1) Прегледите по чл. 10, ал. 2 за издаване на Корабно
удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз се
извършват от комисията по чл. 5, ал. 4. Комисията може да не
подложи кораба изцяло или отчасти на технически преглед, когато е
видно от валидното удостоверение, издадено от призната по реда на
Наредба
4 от 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на
предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби
и корабопритежатели (ДВ, бр. 104 от 2011 г.), че корабът
удовлетворява изцяло или отчасти техническите изисквания на
наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското
корабоплаване, която определя техническите изисквания към
корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.";
б) в ал. 2 думите "технически проверки" се заменят с "прегледи".
8. Член 51 се отменя.
9. Член 52 се отменя.
10. В чл. 53 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думата "проверка" се заменя с "преглед";
б) в ал. 2 думата "проверката" се заменя с "прегледа".
11. В чл. 54 се правят следните изменения:
а) алинея 1 се изменя така:
"(1) Технически преглед се извършва и на плавателно средство, за
което наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското
корабоплаване, която определя техническите изисквания към
корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, не се прилага, ако
корабособственикът подаде заявление за издаване на Корабно
удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз.";

б) алинея 2 се отменя.
12. Член 55 се изменя така:
"Чл. 55. (1) Корабособственикът представя кораба за
разтоварен, в почистен вид и с необходимото оборудване.

преглед

(2) Лицето по ал. 1 оказва необходимото за прегледа съдействие,
включително осигуряване на необходимите лодки и персонал и
откриване на частите на корпуса и съоръженията, които не са пряко
достъпни или видими.
(3) Комисията по чл. 5, ал. 4 изисква преглед в сух док при първа
възможност. Този преглед може да не се извършва, ако може да
бъде представено свидетелство за клас или свидетелство от
одобрена
класификационна
организация,
доказващо,
че
построяването отговаря на нейните изисквания, или се представи
свидетелство, доказващо, че друг компетентен орган вече е
извършил преглед в сух док с друга цел.
(4) При периодичен преглед или преглед в случаите на основни
изменения или основни ремонти комисията по чл. 5, ал. 4 може да
изиска преглед вън от водата.
(5) Комисията по чл. 5, ал. 4 провежда изпитвания по време на
първоначалния преглед:
1. на моторен плавателен съд или състав;
2. на плавателен съд, в чието пропулсивно или рулево оборудване
са извършени съществени промени.
(6) Комисията по чл. 5, ал. 4 може да изиска допълнителни
изпитвания и други придружаващи документи, включително при

строенето на кораб."
13. Член 56 се отменя.
14. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
а) алинея 1 се изменя така:
"(1) Корабите се подлагат на периодични прегледи, преди да изтече
срокът на валидност на техните корабни удостоверения за вътрешно
корабоплаване на Европейския съюз.";
б) алинея 2 се изменя така:
"(2) В случай че директорът на съответната дирекция "Речен
надзор" разреши продължаване на валидността на удостоверението
по изключение по реда и при условията на Наредба
5 от 2004 г.
за корабните документи (Дв, бр. 88 от 2004 г.), може да не се
извършва преглед по ал. 1.";
в) алинея 3 се изменя така:
"(3) За корабите, въведени в експлоатация, при извършване на
преглед по ал. 1 за подновяване на удостоверението се прилагат
преходните разпоредби на версията на Европейския стандарт
относно техническите изисквания за плавателните съдове за
вътрешно корабоплаване (стандарт ES-TRIN), определена
в
приложение
2 към наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на
търговското
корабоплаване,
която
определя
техническите
изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.";
г) алинея 4 се отменя;
д) алинея 5 се отменя.

15. В чл. 58 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думата "проверка" се заменя с "преглед";
б) в ал. 2 думите "е длъжна да извърши прегледа в 28-дневен срок
от постъпването на заявлението" се заменят с "предприема
необходимите действия за извършване на прегледа".
16. Член 59 се изменя така:
"Чл. 59. В случай на основни изменения или основни ремонти, които
засягат съответствието на кораба с техническите изисквания,
посочени в наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското
корабоплаване, която определя техническите изисквания към
корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, по отношение на
якостта
на
конструкцията
му,
плавателните
му качества,
маневреността му или специалните му характеристики се извършва
преглед по чл. 11."
17. Член 60 се отменя.
18. Член 61 се отменя.
19. Член 62 се отменя.
20. Член 62а се отменя.
21. Член 63 се изменя така:
"Чл. 63. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може по
всяко време да проверява дали кораб има валидно Корабно
удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз
съгласно Наредба
5 от 2004 г. за корабните документи (ДВ, бр.

88 от 2004 г.), както и дали отговаря на изискванията за издаване
на това удостоверение, или представлява явна опасност.
(2) При установено неспазване на изискванията Изпълнителна
агенция "Морска администрация" изисква от корабособственика в
разумен срок да приведе кораба в съответствие с изискванията на
наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското
корабоплаване, която определя техническите изисквания към
корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.
(3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява за
неспазването на изискванията в 7-дневен срок от извършването на
проверката по ал. 1 компетентния орган в другата държава членка,
който е издал или подновил Корабното удостоверение за вътрешно
корабоплаване на Европейския съюз."
22. В чл. 64 се правят следните изменения:
а) алинея 1 се изменя така:
"(1) В случай че при проверка се установи, че на борда на кораба
няма валидно Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване
на
Европейския
съюз,
Изпълнителна
агенция
"Морска
администрация" може да прекрати плаването на кораба.";
б) алинея 2 се отменя.
23. В чл. 65 се правят следните изменения:
а) алинея 1 се изменя така:
"(1) В случай че при проверка се установи, че корабът представлява
явна заплаха за лицата
на борда, околната среда
или
корабоплаването, Изпълнителна агенция "Морска администрация"
може да спре кораба от плаване, докато не бъдат предприети

необходимите коригиращи действия.";
б) алинея 2 се изменя така:
"(2) В случаите на явна заплаха по ал. 1 Изпълнителна агенция
"Морска администрация" може също да даде задължителни
указания, които да позволят на кораба след прекратяване на
транспортната му операция да продължи плаването си по безопасен
начин до място, където да бъде проверен или ремонтиран."
24. В приложение
1 към чл. 4, ал. 2, част "Норми, уреждащи
прегледите на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища" се
правят следните изменения:
а) точка 7 се изменя така:
"7. Европейското споразумение за международен превоз на опасни
товари по вътрешните водни пътища (ADN), подписано в Женева,
Конфедерация Швейцария, на 26 май 2000 г. (ДВ, бр. 43 от 2008
г.), ратифицирано със закон (ДВ, бр. 9 от 2006 г.), и правилата към
него, приложими от 1 януари 2017 г.;"
б) точка 8 се изменя така:
"8. Наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското
корабоплаване, която определя техническите изисквания към
корабите, плаващи по вътрешните водни пътища."
§ 7. Временните изисквания, приети в съответствие с процедурата
по регулиране с контрол, посочена в член 19, параграф 4 от
Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12
декември 2006 г. за установяване на техническите изисквания за
плавателни съдове по вътрешни водни пътища и за отмяна на
Директива 82/714/ЕИО на Съвета (OB, L 389 от 30 декември 2006
г.), остават валидни до изтичането на срока им.
§ 8. (1) За плавателните средства, изключени от обхвата на
Директива 82/714/ЕИО на Съвета от 4 октомври 1982 г. за
установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по

вътрешни водни пътища (ОВ, L 301 от 28 октомври 1982 г.), за които
настоящата наредба се прилага, се издава Корабно удостоверение
за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз след извършване
на технически преглед по реда на Наредба
11 от 2004 г. за
прегледите на корабите и корабопритежателите (ДВ, бр. 52 от 2004
г.) за установяване на съответствие с версията на Европейския
стандарт относно техническите изисквания за плавателните съдове
за вътрешно корабоплаване (стандарт ES-TRIN), определена в
приложение
2.
(2) Прегледът по ал. 1 се извършва не по-късно от 30 декември 2018
г.
(3) Установените при прегледа по ал. 1 несъответствия се
отбелязват в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
на Европейския съюз.
(4) Ако комисията по чл. 5, ал. 4 от Наредба
11 от 2004 г. за
прегледите на корабите и корабопритежателите прецени, че дадено
несъответствие по ал. 3 не представлява явна опасност,
плавателното средство може да продължи да бъде експлоатирано до
момента, в който тези компоненти или участъци от него, за които е
установено несъответствие с изискванията, бъдат заменени или
изменени. След замяната, съответно изменението, тези компоненти
или участъци трябва да съответстват на изискванията, предвидени в
приложение
2.
(5) Замяната на съществуващи части с идентични части или с
такива, равностойни от гледна точка на технология и проект, при
текущ ремонт и поддръжка, не се счита за замяна или изменение по
ал. 4.
(6) Явна опасност по ал. 4 се предполага, когато са засегнати
изискванията за якостта на конструкцията, плавателните качества,
маневреността или специалните характеристики на плавателното
средство в съответствие с техническите изисквания, посочени в
приложение
2. Дерогациите, които се дават по отношение на
техническите изисквания в приложение
2, не се считат за

недостатъци, представляващи явна опасност.
§ 9. Наредбата влиза в сила
"Държавен вестник".

от деня

на обнародването

й в

§ 10. Наредбата се издава на основание чл. 72, ал. 3 от Кодекса за
търговското корабоплаване.
§ 11. Наредбата отменя Наредба
22 от 2008 г. за техническите
изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища
(обн., ДВ, бр. 9 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 30 и 49 от 2009 г. и бр.
16 от 2014 г.).
§ 12. Приложение
"Държавен вестник".

2 към чл. 5 се обнародва като притурка на

НАРЕДБА
за изменение на Наредба

22 от 11.10.2018 г. за техническите

изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища
(ДВ, бр. 2 4 от 2 0 2 2 г., в сила от 25.03.2022 г.)

§ 3. Приложение
вестник".

Приложение

1

към чл. 4
(Изм. - ДВ, бр. 24 от 2022 г. ,
в сила от 25.03.2022 г.)

2 се обнародва като притурка на "Държавен

С П И С Ъ К Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е В О Д Н И П Ъ ТИ Щ А НА СЪЮ ЗА, Р А ЗП Р Е Д Е Л Е Н И
! EOI РАФ СКН НА Ю Н И # 2 И З
ГЛАВА I
Зона 1

Ф ранция
Надолу от напречната граница на морето в устията ма Сена, Лоарл, Ж иронд и Рона

Германия
Име

Gì линията, свързваща ияюглшип* фар u CjjiHpetsiel и лапащи ih iinpt иа входа иа пристанище
Ecinshavai по посока към морето ло 53 : .ТО' с.пг и fi1 45г и.д... т.с. пско а посока към морето от
мястото зз лихтерии плавателни съдове за сухи товари в Alte Ems ( ' ) ________________________

Ho. timi
Частта от П оморския залив, южно от линията, свързващ а N ordPerd на остров Рю ген и фара
N iechorze,
Частта иа Гданскйс s a in n , южею от линията, с в ъ р т а щ а ф ара tìfól и буя иа плода на
пристанищ е Балтпйск.

Ш веция
Е д р о т о V a n e rn , ограничено на юг от паралела през вехата на Basuingsgnm den,

Езеро Vatóetti
lin iljn rik n —

M inisi»

Зоната, ограничена от континенталната част или от границата на зона 2 или 3 и от линията
от най-ю ж ната точка на G ròto през нан-заиадната точка на Gaso; най-северната точка на
H crm anò: H crm anò hiivut!; V cdhohnen; Dan ho Im m ; центъра и a Moll on; фара na Rabbellii vud;
дилн...... [tap 11a Sanki Qluv; нап-киш и^ш чнага гочКЙ на Flaihulnicn: ф ара на À&tOÌ; ф ара на
Ма stra n d : ф ара па Sàio: долния ф ар ira K àghpfcien; фара на Tynneskai" фара па Buskiirs
Knòte; и горлня фар на Rivo д о фара па Rivo.
Северно Ò re g ru n d s g re p e n
Зоната м еж ду коггчп nei ira: in ara част и Orasti, ограничена иа ССВСр От паралела През фара
Engel ska CI nitide с, а на тог — от меридиана през горния насочен ф ар на Òretsrutid.

Soder aim — Sandhamu
Зоната, ограничена от границата на зона 2 и линията от насочсния (|)ар на Ту vii през фара
iiaS oderarm ; горния насочен фар на пилотската стайния на Sodcrarm ; и фара па Prastkobber
до полага на Korsò.
.lu n g fiu lja rd e n
Зоната, ограничена от континенталната част или границата на зона 2 и линията от найзападнага точка на Nam do през най-западната точка на M orto Bun so до вехата на

Oititthuyud

Му siti gen — L a n d jo tt

3ofiaTa, ограничена от границата на зона 2 н линията от Utq през пан-Еожпата точка тта
Nàttaró; фара на Màsknnv:; и фара на Viksten до фара на Landsorr.

L a n d s o rt — Л гк а

Зоната; Ьграйиценаот континенталната част или границата на зона 2 или 3, и оч лиййята от
фара на Landsort през иай-южната точкд на Enskik и фара на Norra Kriinkan до Marò Кнра.
Заливът Valdemarsviiicn и архипелагът G ryt
Зоната, ограничена от континенталната част нлн г-ратщ ата на зона 2 и от линията от
вСхага на Gubhti K upa през ф ара на H àradsskar и фара на Hàgorókarlcn до наи-ю жнага точка
n a K v ad o .
Северната част на пролива Kalmar — Vastervik

Зоната, ограничена от континенталната част и линията от Hall mare Skackel през фара
Aleskar; фара М5; фара Щ Stari^kìr; фара Sirupo ] .jiin^skar, точки N 57 20,0 НО16 48,0; и
тападната кардиналиа буГмчеха на nncrumsgrund до най-севсрната точка на Òland и понататък до северозападния бряг на Òland, а на юг — до паралел N 56 51,00.
Южнага част па пролива Kalmar
Зоната между континента и Òland, ограничена па север от линията от точката Duro (в
кон I илбнгалнага часч) до Bòi] orbatiti на Ò land, а на ю г — от паралел N 56 15,0'ttì

Зона 2
Чешка република
ЙзЪвнр Lipno
Г>| линията, прекосяваща Емс близо до входа ча прнсТййищс Papcnburg
между бившата помпена станция Diemen п отпора r дигата прн Halte, до
линията, свързва ina някогашния фар в Grcctsìel н западния пирс на
входа на пристанището в Eemsliaven
Яде
До линията, свър-чваща някогашния фар па Schitlig н кулата ла църквата
к Landwardеп
Вечер
От северозападния кран на желечопътнпя мост в БремйИ чак до линията,
свързваща кулите па църквите в Langwatrdcn н Capaci, в това Число
ръкавите W esterns», КЙанпег Loch, Rebtóér Nebenarrri и Schweiburg
Ел5а с Biitaficthcr
От дол0ата граница на прпеташнцего на Хамбург чак до линията,
Smlerelbe (от км 0,69 до свързваща бехата на Dose и западния край на дигата на Friedrlchskoog
усчиечо
на
Елба), iDkkiuihd), включително Nebeinelbé и притоците lisle, Lùhe. Sihwiii^e,
Ruthcnstrom (от км 3.75 до Oste, Piunaii. Kriickau n Stór{Di.n rcckh от случаитс от устисто до бента)
устието на Елба).
WiiichhaltncT Siiderelbc (or
кч й,03 до устието ini
Ьлба)
Мелдорфгр Бухт
До линията, свърчваща чападиия кран на дигата на Fried ri ch^koog
[DieJtjsand) и края ма западния Нирг на Riisnni
Айдср
От устисто на канала Gieselau (км 22М ) до линията между центъра на
крепостта (Triinke} и кулата на църквата във Voi Lerwick
От устието a Eider до устието в капада Nord O.itsee
Каналът Gieslàu
Флеисбуртер Фьорде
До линията, свързваща фара на Ke^niis п Birknack н па teeep от
ифлзан^ко-дачеката фЗНпца ВЬВ Ftetisburgcr Fòrdc
Schlei
До линия та, свързваща чадата па impennale в Scbleiniiinde
Екерпфьордер Бухт
До лнлнита, свързяаща Bokms-Eck и североизточния край ла сушата при
Dàmseh Nienhol'
Килер Фьорде
До линията, свързваща фара Riilk и военноморския меморпал l.aboe
Емс

Каналът
Nord-Osts;;-. От линията, свързваща тш рсоъитс чела при lìrunsbutrcl до линията,
включително Audorfer See свързваща входните светлини в Kicl-Holtcran, е това чи сл о Obereidersce
ч Esige, Ando iter Sice, Borgstcdter see н Riiiic, Schirnaucr See, Flcnihundcr
if Schimauer See
See и канала Aehttrwehrer
Trave
От северозападния кран на подвижния железопътен мост в Lùbeck, с
Potcnitzcr Wiek и Dassowcr SeeL до линията, свързваща южното
вътрешно и оеьерното въшино чело на пирса в Travemtìndc
Леда
От в\ода иа вън uhi oro пристанище на морския шлюз Leer до устието в
Еегш
1furili;
Or пристанището Oldenburg и от 140 m надолу но течението на
Anialienbttickc е? Oldenburg до усттгетю във Wciicr
От точката ;га вливане на Hatnnie н Wùnune (км 0.00) до устието във
Lesimi
Wesei■
Este
От отработените води на шлюза Buxtehude (км 0,25) до устието в [£л^>а
Lube
От отработените води иа Au^MiihlcB НоглеЬигр (кч 0,00) до устието в Елба
Schwinge
От сеьсрния край на шлюза Salztor в Stade до устието в Влба
Oste
Or 210 m над разделителната линия на транспортния моет над
ячовпрпата етена Oste (км Й9.360) до устието в Елба
finnan
От югозападния край на железопътния моста и Pinneberg до устието в
Елба
Крюкау
От югозападния край на моста, водещ към/от Wedenkainp в Elsinhoru до
устието ь Елба
Stor
Or мареографа Retising до устието и Елба
Фрайбург-Хафенлри.т
От из точния край на ih. попа във Freiburg an der Elbe до устието и Елба
Пристанищната област
В посока към морето до линията межлу Hoher Wieschendorf Huk и фара
Wismarbuchl, Kirehsce.
Timmcndorf и .чинията, свързваща фара GoHwitè на oeipoe Pocl и южния
Breitling, Salzliat'f n
край на полуостров Wustrow
Wismar
Waraow, в това чнелс Надолу ио геченисто iti Miihlendamm от северния край на Gcinitzbriìckc
Breitling is страничните в Ротщж в посока към морето до линията, свързваща ссверните краища
притоци
на западните и източните пи peone във Warnemunde
Водите между материка и Простиращи сс но посока към морето между
полуостровите
Darli и полуостров 7ing!f.r и остров Bock: до 54* 2Ь'42" с.щ.,
Zingst
и
оенровите
островите Bock и Hiddcnsee: до линията, свързваща северния кран на
Hiddcnsee i: Riigcn (в това
остров Hock и южния край на остров Hiddensee
число
пристанищнатз
остров Hiddcnsee и остров RiigEn ("В- n ): до лилията, свързваща
Област Stral&Und)
югоизточния край naNeubessin. и Вц^сг Hafccn
((.teine Jasmunder Bodden
Grcifswalder Bodden
По посока към морето до линията от източния край иа Th tesso wer Haken
iSiidperd) до източния крап па оетроа Ruden и продължаваща до
север! 1ия кран на остров Usedom (54’ ! 0' 37" c .ih., 13° 47' 5 ] ” н.д.)
Ryck
На изток от моста Steinbeeker в Greifswatd ло свързващата линия през
«елата на. пкреоьяс
Водите между материка иНа изток до границата е Република Полша в 5 tetti пет HatT
остров Usedom (Permeslrom.
в
юва
число
пристан нищата
област
Wolgast и Aditcrwasser, и
Oder HatT)

I4:d;ct

От тогозлп tiдтчи ч край на фансттортния мост к Uckermflndc до
свързващата линия npes челата на шфеовстс________________________

За6/№ зкк& В случаите на плавнел ни свдой£ чпвйтЪ |фисЕзнищс Fra локу^анс е и друга
държана, следна да сс вчеме пад внимание член Ì2 от Д оговора Em ^-D ollirt o r 8 април
I960 r. (BGB1. 1963 II, стр 602).

Ф ранция
Ж иронд, о т килом етрична точка (КР 48,50) към частта налолу пи течението на точката иа
Ile (Icj P&iiras, до а а л р о ч н а м граница иа мор&то, определена от линията, свързващ а Pointc de
Grave с Poitite de Suzac;
L oire от Cardenia is (КГ 25) до напречната граниш на морето, определена от линията,
съединяващ а Pginte de M indin с Pointe de Penlioét:
Cena oi началото на канал lo c a r v i Ile до напречната Г р а т щ а на морето] ÒTjpeJtejtelia от
линията от Gape Hode на десния бряг, до точката на лення бряг. в която планираната дтгга
достига до брега под Bervi!le;
Vi la ine от язовир A r a i ло напречната граница ни морето, определена от линията,
еъеднняиащ а Pointe dii Seal е Pointe du M oustoir;
Ж еневското СчСрО,

Унгария
Езерото Балатон

Н идерландия
Д олард
Еемс
Вадензее: вклю чително връзките със С еверно море
И иселмер: вклю чително М аткеппеег н Ijmeer. но изклгочвайкн Gonwzee
N icùw é W aierw cji и Schenr
С a 11and K anaa I, западно o i пристанищ е B e n d ux
XoJraндc Д иен
B reeddiep, Beerkanaal и свързаните е него пристанищ а
H aringvliel н V uile Ciati вклю чително водните пътищ а м еж ду GoeiTee-OverHakkee, от една
сбрана, и V oom e-Putten и H oeksché Waand, от друга
Х елегат
Волкерак
Кга m iner
G revclinj;enm eer и B vouw ersthavensehe Gal: аклю чителмо нолннте пътищ а межлу
Schouw en-D uivcland и Cioè ree-Ove гПак кос
Keten, M astgat. Z ijpe, Krabbenkneek, източен Scheldt и Roornpot: вклю чително водните
пътищ а м еж ду W alcheren, N oord-B eveland и Zìi id-Be ve land, от една страна, и ScboriwenD uivelààd и Tholen, от друга, щ> изклю чвайки канапа 3chddt-R hine
Scheldt и Западен Scheldt и r a s sordi уетпе is морето; аклгочитс.ню m>|j..... . цътИща между
Zeeland Flanders, о т една страна, и W alcberen и Zuid-B eveland. от друга, но изключвайки
канала Sc he [dr-Rii ine

П олш а

Лагуната; tra Ш чсчпп
Л агуната на Kaniien
Л агуната на Висла
Заливът Puck
Язовирът Wtoctaw&ki

Езерото Sniardw y
Езерото Niejzocin
Кзсрито M a m r y

Ш пации
LysekiJ — O ru s t — T jo rti
Зоната,

ограничена

от

континенталната

S k a f t o la n d e t , п о н а п р а в л е н и е

част

и

от

лини ята

от

S ia g g o n

е

L y s e k il

до

17 0 г р а д у * & | п и н г с я Й о т ф а р а н а I s l a n d s b e r j j д о L a v d s im d ;

л и и й я т а ОТ ф а р а н а L y r п п н а н р а н л е н и е 3 0 0 |р а д у с а к ъ м к о н т и н е н т а л н а т а ч а с 1 н а н ч т о к ОТ
M o L lo s u n d ; л и н и я т а о т н а й - ю ж н а т а

точка па L yr д о

B jf ir b o lm e n ; и в с е в е р [[ат а ч а с т п а

M a k e fjo r d e n — л и н и я т а , о б р а з у в а н а о т п а р а л е л а , п р е м и н а в а щ п р е з 58 0 1 . 0 0 с .ш .

Гготеборг Ю жен архипелаг
3okaira, о гр а ш й с п а tor конти и е т а л н а т а част плн гра>ш цйа на зона 3 и линията ог
западната част на пристанищ с ArcndaL през Knippelholm cn; фара на Rivo, горния фар на
Rivo; кулата веха на Kànso; ф ара на K arbolm en; и ф ара на Rartarcns до Asfcmìà nabbe.
Ò rc g ru tid — N or rtàiljc
Зоната м еж ду континенталната част и О г р о , ограничена гга север от м еридиана през
if»pHii}j насочен фар на Òriigfund ж к ьм морето от ЛЙНня i а между Aspskàri;! и фара на
M sten sad d ei линията през Singsnndet: от мостовете през Fy^dstnommen; лийййта от
D cjeudden през фара па Arbolm a до фара па Tyvi>.
I 4 6 irti]jc — Vìi nido
Зоната, о ф а н и ч е н а от кош пием гал пата част или о г [р а н и ц а i а на шил 2 нлп 3 и ог линията
от ф ара на Tyvo през ф ара на Idskarskobben: на [[-западната точка на Svarflóya: ф ара на
Stenkobbsgiund, вехата па K òrsò; и пай-западпата точка на Nam do до най-ю ж пата точка иа
Bjomo.
D alaro
T oro
Зоната, ограничена от континенталната част и линията от Klackniiset през вехата на
O ntqhuvud; Nàsci в O rno; нап-ссверната точка на Uto; ф ара на Uro; фара на À lvsnabbcn;
N orra S teghoM en; Yfrre Garden* V alsudden на Jarflotta; и Làngsliedden на Jarflotla до найнзточпата точка на Torò.
lo ri) — O x é m a n d

Зоната, ограничена от ^ и т и и е п т а л н |й а част или о т границата иа зона j и от линията ог
църквата Того през фара па Fi tang; фара на Kockebaiian; кулата па Lacka; най-източпата
точка на Kittelo; фара на Tiiitbadan. фара на Beten; и вехата на Fem orahuvud до Svartudden
сс&срво от пбрнвя фар на K.un<ishanin,
lìrà ì ik è 11, S là tb a k e n 11 à l m e p r i t ÓsìIci'iìhil la riti
Зоната, ограничена от континенталната част (в западната част на Bràviken о т моста
H am iibron в N orrkoping: в западната част на Slatbakcn от шлюза в M em) и от линията ог
фара па Guliim gsberget през вехата па A rko; M aro Kupa: вехата Eia Кир a Klinl; нан-западната
ЮЧКа на В irks кат; н в^чата на Gubbtì Кира до D alauddc южНО отО ггсп.
( редни га част »а пролива Kalmar
Зоната, ограничена на запад от континенталната част. на изток от 01 and, на север от
паралела през точка 5G 5 9;00 с.ш. и на ю г от линията от върха на D uno (в контип е [[талпата
част) До B eijtrbam n иа Óland,

ГЛАВА 2
fu на 3

Белгия

\faviLiirie Scheldt (надолу от открил ото пристанище its AitTBepiieirj
Българин

Дунав: от км £45*650 до км 374.100
Чешка република
Ячовнрн: Briténskó <Kninieky>, Jesenicc. Nechraniee, OrSiL Roikos. Slapv. Terlieko. Zerffianice и Nove
M lyry III
Езера, които са кариери за баластра: OsiroSiw Nova Ves и Tova£ov
Германия _____________________________________________________________________________________

От KeLhciin (км 2 414.72 ) до германскоа вй р и й ск ай граница прн .lodi en stei и
Ре ri н с Laniperthdmcr Alnhem (от- км 4.75 до Рейн). O r ге^м&нйКо-швейцарската до гсрмапскоAltrhein Stocks tad l-F.rfelden (от км Ч.МО до Peiin)
пнлерлазiлеката грап ш ta
От устието на канала Elbe-Seiiten До данната
Елба (Tfòrderelbe). включително Suderelbe'Kòhtbratìid
гранйца на пристанище Hamburg
M uriti
Дуиав

Фртгиил
Adoni от Вее du Gave до морето;
Aislnc от шлюзя при CMtcaujÌD до напречната граница па морето, определена от Passage de

Rosnoer;
Rlavct от PontìVy до Poritdu Ftoiihoirime;
Kana.'i h-i Кале:
C bare ate от моста е Toimay-C ha rente до напречната граница на морето, определена от линията,
преминаваща ирез бредвга на фара за надолу но течййгето на ления бряг, н през срещата на Fort de
la Poinle:
Дордон от мястото ла fuiи пале ца Lidoire до Вее d'Airibès;
I а рои а от моста при Castct en Dottile до 13ес d' Ambus;
Жиронд от Вее d ' Ann bis на напречната линия irpn КР 4Я.50. преминаваща irpc'Jt крайната дол на
тйчка ira Ile tic Pari ras:
ft&aidt о т ItptìÒTaH.....e Hessan до Морето, до горната граница на нриливно-o глиннага зона;
Isle от мястото па вливане па Dnomic до ллнаапето в Дордоп;
Лоара от ртваи ето на Maine j o Cordetnais (Kl1 Н );
Марна о т моста в Bonneull (К.Р 169 bis (>(Ю> л ш.ли;а лрн Si Maur до вливането в Сена;
Peiin
\tvc от бента Ifaìtzc при Ustante доьливаяето в Adour;

Oise от шлюда Janvillc до вливането е Cena;
Orb от Scrignan до морето, до горната граница тт приливно-отл паната зона;
Ролаог Границата с Швейцария до морсш,с изк.иоченне на РеШ Rhùne;

Saònc от моста Pont de Bourgogne в Chaion-sur Saònc до вливането п Рола:
Сена от пглюза a Nogent-sur-Seme ди качалото на канава Tancarville;
Sévre Ni orlai se or шлюза при Marans прн напречната граница ira морею cpeuiy гшмещешгет ча
охрана, до устието;
Сома от страната, която с по течението, на моста Pont de la Porte Iette в Abbeville към виадукта
NoyelLes. до железопътната липпя за Saim-Vaiéry-sur-Somли::
Vii a ine от Redon (КР S9J45) до бента Лг7а1;

Езерото Amante;
Езерото Лппееу:
Езерото Hiscasosse;

Езерото
Езерото
K'jfpirvo
ЕзсрбТо
Езерото
Езерото
Е зерото

Bom get:
Careans:
Caizaux;
Der-ChanLeciK]:
G li cric dan:
H otutin;
Lacaniui;

Езерото Orient;
Езерото
Езерото
Е зерото
Езерото
Езерото

Рагеюир;
Parentis:
Sangui inet:
Sem e-Ponton;
Temple.

Хърватин
Д унав o r км 1 245 -I- 500 j o km 1 433 + 100
Река Д р й а : от км 0 до км 198 - 600
Река t ’aiia; от км 210 + SflO д о км 594 + (100
Р ека Купа: о т км 0 д о км 5 + 900
Река У на: от км 0 до км 15

Унгария
Дуиак; от км 1 8IÌ2 ДО км i 433
Д унав М осон: от км 14 до км 0
Д унав Сентемдре: от км 32 д о км 0
Д унав Раикеве: от км 58 до км 0
Река Тиса: от км 685 до км 160
Реки Драна: от км 108 до км 70
Р ека Бодрог: от км 5 1 до км 0
Река K éttòs-K oros: от км 23 до км 0
Реки H àtìnas-K oròs: от км VI до км 0
Канал Stó: ii I км 23 ДО км 0
Езерото V elence
Езерото Ferto

Н идерландия
РсЕги
Sneekerm eer, K oevordenneer, H eegenneet, Fluesseti, Slotertneer, Tjeukenieer, Beulakkerw ijde,
Bcltcrw ijde. Ram sdiep. Ketelmcc!. Z w artem ecr, Velirwemccr, Eem m eer, A lkm aajdeim eci,
(joliw zcc, Buircn IJ A fgcslotetì I,TN oordzeckanaal. пристанищ ето на Umui den. пристанищ ния
район ма Ротердам, N ieuw c M aas. N oord, O ude Maas, Beneden M crwcdc, Nicm vc M erwedc,
D ofdschc Kil, Bm-cn M erw edc, Waal, к ан а.и Bijiaiidsch, Bovcn Rijn, канал Pànncrsdénsòb»
G eldeisclie U ssel, N eder Rijn, Lek, канала А м стердам — Рейн, V eerse M eei1, канала Ш елде—
Рейн д о устието му във Volk&rak. A m er, Fiergsche Maas, Meuse под Venie, G oòim eèr,
Europort, Calandkanaal (нугочгго от пристанищ е B enelux). Hartelkanaal

А вст рия
Дунаи: от границата с Германия до границата със (."локакин
I Ih: от устието ло ВЕЦ Passau-Ìrigììng
Траун: о т у с т н с г о до км [,80
Енс: от устието до км 2,70

М орава д о км 6,00

П олш а
Pelai H iebr/ji ivi v er исто ни канал A u ^ t o ’r e k i до устието па река N aiw ià
Река Brda on прьчкага с канал BydgHski и B ygos/ с / ;ю ус i itctO ла река Висла
Река Bug от устието на река M uchawiec до устието на река Narwia
Езерото Dabie до границата с вътреш ните морски води
К аналът Aujiustowski от връзката с рек.1 Biebrza до държави ата граница заедно е езерата,
намиращ и се по ipace го на ТОЗИ канал
Каналът Bartnicki от езерото Ruda W oda д о езерото Bait^zek, заедно с ечерото Bartijzek
Каналът Bydgoski
Каналът Elblqski от езерото D nizno до ечерото Jeziorak и ечерото Szelag W ielki. заедно с тези
ésèpa и езерата. намнращ н се (ТО чраеего на канл_ча, ir ÓtWlòHcffflclb и посОНа /a lc w o ОТ
сзсррто Jeziorak до езерото Ewiugi, вклю чително
К аналът Gli w ield заедно с канала Kcdzicrzynski
Каналът Jagiclionski от връзката с река ElbLjg до река N ogat
Каналът Lijczanski
Каналът SEcsinski и езерата, на .ми pai цй се по трасето на канала и еЗф<Ж> G o pio
К аналът Zeranski
Река M artw a W ista от река Висла в PrzegaLina до границата с вътреш ните морски води
Река NìÙew от устието на река Biebrza до устието гга река Висла, заедно е езерото Ze^rzyiiski
Река NogaL от река В иела до veч ННГО на латуна i a i ia Bi ie. ill
Река Notec (горнпто течение] от ечерото tìo p io до е ръчката с канала CiómoiToteeki и каналът
Górnonofecki и река N otec (долното течение) от връзката с канала Bydgoski до устието иа
река W arta
Река Nytìia t - u à y t k a йт Gubin до у c iu c io is река О дер
Река О дер от град R actbòrz ли в р ъ ж а га е река Ичточен Одер, която стаи а река Regai ita от
връзката K lucz— L'stovo заедно с тази река н страничните il ръкави ло езерото D^bie. както и
отклонението на река О дер от шлюза в O patow ice до ш лю за в централната част на Вроцлав
Река 'Запилей О д ер о т бента във W iduehow a (км 704,1 на река Одер) до границата с
вътреш ните морски води. чаедно Lhc ст ранични ie ri ръкаки. КЖТО ii ир^чкиги K lu tz —
Ustovo, свързващ а река И зточен О дер с река Западен О дер
река P e rn ic i и връзката Parnicki от река Западен О дер до границата с вътреш ните морски
води
Река Pisa от езерото Kos До устиетй на река Nar&w
Река Szkarpaw a от река Висла до устието на лагуната на Висла
река W arta от езерото Slcsiiiskie до устието на река Одер
Системата W ielide Jeziora M aznrskic. обхващ ащ а езерата, свързани с реките и каналите,
образуваш н п а виня м арш рут от езерото RoS (вклю чително) в P i» до Канала W i^orzew ski
(вклю чително) във W ^ o r /e w o , чаедно е езерата Sckstyi M ikoiajskie, la ity , T ahow iiko, KoLek,
Szym on, Szym oneekie. Jagodne, Boczne. Tajty, Kisajno, Daigin, ta b a p . Kirsajty и Swi^cajty,
заедно c канала Gizycki, канала N iegoeinski и канала Pi^kna G ora, и отклонението о т езерото
R ynsH e [вклю чително} в Ryn до ечерото N idzkie (до 3-тия km, което представлява граница е
природния речериат на ечерото N id/kic), заедгю с езерата BcUlanv. G u m n k à Mala и Guziaftka
W ieika
Река Висла от устието на река Przetnsza до връзката с канала Laczanski, както и от устието
на този канал в SfcfiWma до устисто на река Висла в Гданския залив, с изклю чение на язовир
Wfoclawski.

Румъния
Д унав: от сръбско-рум ънската гранниа (км 1 075) до Черно море по ръкава канал Sul ina.
К а«ал Д у н Й — ЧсрЛО Ш р й (дължш щ 6 4 .4 Н> km): ОТ елинапето с река Д у н ;т на КМ 249,3(И)
Mil река Д унав в Черна йода (ciÒ iu^i КО км (>4,410 на канала) до пристанищ ето Конетаипа
Ю г-А гпгся (км ,.0" на ка.нила).
Канал Poarta A lba— M idia N àvodari (дълж ина 34.60{> km): от сливането c канала Д унав—
Черно море на km 29,410 в Poarta AJbS (съответно km 27.500 tra канала) до прнстаггишето
M idia (km .,0“ на канала).

Словакия

Д унав: от км 1 880.26 д о км I 708.20
К аналът Дунав: от км I 851.75 до км 1 8 11,00
Река V ah: Йт к\г 0,00 до км 70,00
■
Река М орава: о т км ОДО.до км 6,00
Река БВдрог: от км 49,68 до км 64,85
Я зовири: O ravskà Prieluada. Liptovska M aia. Zem plm ska S i t a v a

Швеция

E iL'pm i> M iilaren
SaltsjdD , п р и с т а н и щ а т а на С т о к х о л м н V lirm d tìla iid tt
Зоната от изходите на езерото M alaren в Стокхолм, съответно в N orrstrom . Slussen и
Ham m arbyslns^en, която е ограничена от коптнпе! [талпата част и моста Lidingobron, както
Й o r линията през ф ара E lfvtksgniijd но направление 13.S-.315 градуса; линията между
M ei langàrtjshc linen и i-logklevsudde в IJatjgensfjàrden; Ò rm ndet между 1rigato и
Fagelbrolandet: линията от Rotmiisudd през фара Tegelliallan и фара па Runo до Talatta в
Djuro; линията през V indostròm между Vi rido и V arm dóhindet; и, отделно от това, от
островите » района;
К а н а л ъ т K odertalju и и ри етан ш п а г а на S o d ertiiljc
К аналът Sodertiiljc и пристанищ ата на Sod erta li е, ограничени на север от ш лю за Sodertalje и
на юг от паралела през 5 9 1, 0 9 г 00 е .ш .
Каналът T ro llh iitte . Gota alv и Nord re alv
Зоната: о т паралела прет nexdra на Намшптпн! к ю ж ната част на езерото Vaiievn до Moeia
A lv s b o r| и река N ordre alv до меридиана през 1 1^45' ОО'1и.д.

Каналът Gota
На изток от ш люза в Mem до моста Мо tala, вклю чително езерото A spi а пgen, езерото Roxen
и ечерого Вогеп: на чапал oi меридиана йрез ф ара Rode sun d Norra Y ttre на KarlsbOTg до
шлюза в Sjotorp, вклю чително етерната система, през която преминава каналът.
(J)B Случаите ira шгавателлн етщбве, rmsto са базнршш s пристаните другаде;, трябва ла сс вземе под
внимание член 32 отД^пмора Iiris-Dollart ut Кaiss'iu ] У60 r. (BtiBI. 1%3 II, cip. 6021.

Приложение

2

към чл. 5
(Изм. - ДВ, бр. 15 от 2020 г.,
бр. 24 от 2022 г. ,
в сила от 25.03.2022 г.)
(Притурка на "Държавен вестник")
МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ
ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА ОТ ЗОНИ 1, 2, 3 И 4
Техническите изисквания, приложими към плавателните съдове, са изискванията,
определени в ES-TRIN 2021/1.

(Изменението на П рилож ение № 2 в ДВ, бр. 24 от 2022 г. е обнародвано като притурка на
интернет страницата на ,Д ърж авен вестник“.)

