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ИЗВЪНРЕДЕН
БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Четвъртък, 3 ноември 2011 г.

София

Цена 0,80 лв.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1455-НС
от 1 ноември 2011 г.
На 5 октомври 2011 г. на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република
България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Георги Велков
Колев, избран от 30. едномандатен избирателен
район – Шумен, издигнат от ПП „ДПС“ в 41вото Народно събрание.
На основание § 15 от ПЗР на Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
в 30. многомандатен избирателен район – Шумен, Хамид Бари Хамид от листата на ПП
„Движение за права и свободи“.
Председател: Красимира Медарова
Секретар: Севинч Солакова
12016

РЕШЕНИЕ № 1458-ПВР
от 1 ноември 2011 г.

относно обявяване на окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и имената на избраните
президент и вицепрезидент на Република
България
На 23 октомври 2011 г. се произведоха избори за президент и вицепрезидент на Република
България, в които от общия брой избиратели
по смисъла на чл. 42, ал. 1 от Конституцията
на Република България, възлизащ на 6 933 748
избиратели, гласуваха 3 593 751 избиратели
според положените в избирателните списъци
подписи.
На основание чл. 93, ал. 4 във връзка с
ал. 3 и чл. 94 от Конституцията на Република
България и чл. 26, ал. 3, т. 1 и чл. 254, ал. 1

и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия обяви резултатите по листи за
всички кандидати от изборите за президент и
вицепрезидент на републиката, произведени
на 23 октомври 2011 г., по реда на вписване в
бюлетината за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката, както следва:
№ 1 Меглена Щилиянова Кунева и Любомир
Христов Христов, ИК – 470 808 гласа
№ 2 Росен Асенов Плевнелиев и Маргарита
Стефанова Попова, ПП „ГЕРБ“ – 1 349 380 гласа
№ 3 Сали Шабан Ибрям и Валентина Иванова Гоцева, ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
„ЕДИНСТВО“ – 41 837 гласа
№ 4 Румен Димитров Христов и Емануил
Николов Йорданов, КП „СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ
СИЛИ“ – СДС, Обединени Земеделци, ДП,
Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали“,
БДФ“ – 65 761 гласа
№ 5 Мария Василева Капон и Николай
Христов Кисьов, ПП „ЕДИННА НАРОДНА
ПАРТИЯ“ – 30 665 гласа
№ 6 Стефан Георгиев Солаков и Галина Асенова Василева, ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ
ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ – 84 205 гласа
№ 8 Ивайло Георгиев Калфин и Стефан
Ламбов Данаилов, ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ – 974 300 гласа
№ 9 Волен Николов Сидеров и Павел Димитров Шопов, ПП „АТАКА“ – 122 466 гласа
№ 12 Алексей Илиев Петров и Николай
Личков Георгиев, ИК – 31 613 гласа
№ 13 Николай Нанков Ненчев и Жеко Стоянов Иванов, ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
НАРОДЕН СЪЮЗ“ – 9827 гласа
№ 14 Атанас Марков Семов и Поля Николова Станчева, ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И
СПРАВЕДЛИВОСТ“ – 61 797 гласа
№ 15 Павел Михайлов Чернев и Анелия
Димитрова Делчева, ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА
ОТ НАРОДА“ – 8081 гласа
№ 16 Димитър Демиров Куцаров и Камелия
Кирилова Тодорова, ИК – 6989 гласа
№ 17 Красимир Дончев Каракачанов и
Даниела Проданова Симидчиева-Димитрова,
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО
ДВИЖЕНИЕ“ – 33 236 гласа
№ 18 Андрей Иванов Чорбанов и Ангел
Бойчев Мирчев, ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“ – 6340 гласа
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№ 19 Николай Кирилов Василев и Владимир
Емил Савов, ИК – 5633 гласа
№ 20 Светослав Емилов Витков и Венцислав
Емилов Мицов, ИК – 54 125 гласа
№ 21 Венцислав Йорданов Йосифов и Емилиян Крумов Димитров, ИК – 7021 гласа
Като констатира, че в произведените на
23 октомври 2011 г. избори няма избрани
президент и вицепрезидент на републиката по
смисъла на чл. 93, ал. 3 от Конституцията на
Република България, Централната избирателна
комисия определи първите двама кандидати по
листи, получили най-много гласове, които да
участват в нов избор съгласно чл. 93, ал. 4 във
връзка с чл. 94 от Конституцията на Република
България, както следва:
Росен Асенов Плевнелиев и Маргарита Стефанова Попова, ПП „ГЕРБ“ – 1 349 380 гласа
Ивайло Георгиев Калфин и Стефан Ламбов
Данаилов, ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ – 974 300 гласа
На основание чл. 93, ал. 4 от Конституцията на Република България на 30 октомври
2011 г. се произведе нов избор за президент
и вицепрезидент на републиката, в който от
общия брой избиратели по смисъла на чл. 42,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
възлизащ на 6 933 615 избиратели, гласуваха
3 334 169 избиратели според положените в
избирателните списъци подписи.
Предвид изложеното и на основание чл. 93
и 94 от Конституцията на Република България
и чл. 26, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 256 от
Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 1349ПВР от 26 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия
РЕШИ:
1. Обявява резултатите по листи за всички
кандидати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени на 23 октомври 2011 г., по реда на вписване в бюлетината
за гласуване за президент и вицепрезидент на
републиката, както следва:
№ 1 Меглена Щилиянова Кунева и Любомир
Христов Христов, ИК – 470 808 гласа
№ 2 Росен Асенов Плевнелиев и Маргарита
Стефанова Попова, ПП „ГЕРБ“ – 1 349 380 гласа
№ 3 Сали Шабан Ибрям и Валентина Иванова Гоцева, ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
„ЕДИНСТВО“ – 41 837 гласа
№ 4 Румен Димитров Христов и Емануил
Николов Йорданов, КП „СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ
СИЛИ“ – СДС, Обединени Земеделци, ДП,
Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали“,
БДФ“ – 65 761 гласа
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№ 5 Мария Василева Капон и Николай
Христов Кисьов, ПП „ЕДИННА НАРОДНА
ПАРТИЯ“ – 30 665 гласа
№ 6 Стефан Георгиев Солаков и Галина Асенова Василева, ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ
ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ – 84 205 гласа
№ 8 Ивайло Георгиев Калфин и Стефан
Ламбов Данаилов, ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ – 974 300 гласа
№ 9 Волен Николов Сидеров и Павел Димитров Шопов, ПП „АТАКА“ – 122 466 гласа
№ 12 Алексей Илиев Петров и Николай
Личков Георгиев, ИК – 31 613 гласа
№ 13 Николай Нанков Ненчев и Жеко Стоянов Иванов, ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
НАРОДЕН СЪЮЗ“ – 9827 гласа
№ 14 Атанас Марков Семов и Поля Николова Станчева, ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И
СПРАВЕДЛИВОСТ“ – 61 797 гласа
№ 15 Павел Михайлов Чернев и Анелия
Димитрова Делчева, ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА
ОТ НАРОДА“ – 8081 гласа
№ 16 Димитър Демиров Куцаров и Камелия
Кирилова Тодорова, ИК – 6989 гласа
№ 17 Красимир Дончев Каракачанов и
Даниела Проданова Симидчиева-Димитрова,
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО
ДВИЖЕНИЕ“ – 33 236 гласа
№ 18 Андрей Иванов Чорбанов и Ангел
Бойчев Мирчев, ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“ – 6340 гласа
№ 19 Николай Кирилов Василев и Владимир
Емил Савов, ИК – 5633 гласа
№ 20 Светослав Емилов Витков и Венцислав
Емилов Мицов, ИК – 54 125 гласа
№ 21 Венцислав Йорданов Йосифов и Емилиян Крумов Димитров, ИК – 7021 гласа
2. Обявява окончателните резултати от
новия избор за президент и вицепрезидент на
републиката, произведен на 30 октомври 2011 г.,
както следва:
Росен Асенов Плевнелиев и Маргарита Стефанова Попова, ПП „ГЕРБ“ – 1 698 136 гласа
Ивайло Георгиев Калфин и Стефан Ламбов
Данаилов, ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ – 1 531 193 гласа
3. Обявява за избран за президент Росен
Асенов Плевнелиев.
4. Обявява за избрана за вицепрезидент
Маргарита Стефанова Попова.
Председател: Красимира Медарова
Секретар: Севинч Солакова
12017
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 114
от 30 август 2011 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, в площ „Хлябово-север“,
разположена на територията на община Тополовград, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 ЗПБ и
§ 105, ал. 2 ЗИДЗПБ (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и
протоколно решение № 29 от 27 юли 2011 г. на
Министерския съвет разрешавам на „Минерал“ – ООД, Бургас, титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията под ЕИК 147123224,
със седалище и адрес на управление – Бургас
8000, бул. Сан Стефано 8, ет. 3, да извърши
за своя сметка търсене и проу чване на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ
„Хлябово-север“, разположена на територията
на община Тополовград, област Хасково, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 17,1 кв. км. Площта
за търсене и проучване не включва урбанизирани територии с граници, определени с влязъл
в сила подробен устройствен план.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от
№ 1 до № 5 включително в система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1

4603729

9481263

2

4603758

9484390

3

4600500

9485530

4

4598855

9484650

5

4598905

9481717

4. Условията за осъществяване на дейностите
търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за търсене и проучване
с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
11914

Министър: Тр. Трайков

РАЗРЕШЕНИЕ № 115
от 30 август 2011 г.
за прехвърляне на права и задължения, произтичащи от Разрешение № 59 от 13.10.2009 г.
на министъра на икомиката, енергетиката и
туризма за търсене и проучване на неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Хубавец“, разположена в землищата на с. Багрянка,
с. Соколино и с. Чуково, община Момчилград,
област Кърджали
На основание чл. 25 във връзка с чл. 23, ал. 1
от Закона за подземните богатства (ЗПБ), чл. 6,
ал. 1, т. 12 от договор за търсене и проучване
в площ „Хубавец“ от 17.02.2010 г. и Разрешение
№ 59 от 13.10.2009 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма разрешавам:
1. „С а н д и 20 07“ – ЕООД, С тара За г ора,
ЕИК 123742346, със седалище и адрес на управление Стара Загора 6000, бул. Цар Симеон
Велики 144, ет. 3, ап. 4, титуляр на Разрешение
№ 59 от 13.10.2009 г. за търсене и проучване
на неметални полезни изкопаеми – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗПБ, в площ
„Хубавец“, с. Багрянка, с. Соколино и с. Чуково, община Момчилград, област Кърджали,
да прехвърли изцяло правата и задълженията
си, предоставени с посоченото разрешение, на
„Базалт Гру п“ – ЕООД, Стара Загора, ЕИК
201549438, със седалище и адрес на управление
Стара Загора 6000, бул. Цар Симеон Велики
144, ет. 3, ап. 4.
2. С прехвърляне на правата и задълженията,
произтичащи от Разрешение № 59 от 13.10.2009 г.,
„Санди 2007“ – ЕООД, Стара Загора, прехвърля
на „Базалт Груп“ – ЕООД, Стара Загора, изцяло правата и задълженията си по договор от
17.02.2010 г. за търсене и проучване на неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗПБ,
в площ „Хубавец“, с. Багрянка, с. Соколино и
с. Чуково, община Момчилград, област Кърджали.
3. „Базалт Груп“ – ЕООД, Стара Загора, встъпва изцяло в правата и задълженията на „Санди
2007“ – ЕООД, Стара Загора, произтичащи от
Разрешение № 59 от 13.10.2009 г. и сключения
на 17.02.2010 г. договор за търсене и проучване
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1 , т. 2 ЗПБ
в площ „Хубавец“, община Момчилград, област
Кърджали.
4. Прехвърлянето на права и задължения по
Разрешение № 59 от 13.10.2009 г. и договор от
17.02.2010 г. за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗПБ в площ „Хубавец“, разположена в землищата на с. Багрянка,
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с. Соколино и с. Чуково, община Момчилград,
област Кърджали, ще се извърши със сключване
на допълнително тристранно споразумение между
„Санди 2007“ – ЕООД, Стара Загора, „Базалт
Груп“ – ЕООД, Стара Загора, и министъра на
икономиката, енергетиката и туризма.
5. Разрешението за прехвърляне на правата и
задълженията, предоставени с Разрешение № 59 от
13.10.2009 г., влиза в сила от датата на подписването на допълнителното тристранно споразумение
между „Санди 2007“ – ЕООД, Стара Загора, „Базалт Груп“ – ЕООД, Стара Загора, и министъра
на икономиката, енергетиката и туризма.
6. Разходите по прехвърлянето на правата и задълженията са за сметка на „Санди 2007“ – ЕООД,
Стара Загора – титуляр на Разрешение № 59 от
2009 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
7. Контролът по изпълнение на разрешението
и на допълнителното тристранно споразумение
се осъществява от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
11931

Министър: Тр. Трайков

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 803
от 8 септември 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 37 от заседание,
проведено на 15.08.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2
и чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на
потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки, чл. 73 от Административнопроцесуалния
кодекс, изискванията на стандарт БДС ЕN 14682,
т. 3.2.4 – „облеклата в стил гол гръб трябва да
бъдат конструирани без свободни краища в качулката и в областта на врата“, т. 3.3.1 – „връзките
не трябва да имат свободни краища в областта
на врата“, т. 3.6.1 – „облеклата за деца не трябва
да са проектирани/разработени да имат връзки,
декоративни шнурове или функционални шнурове,
които да излизат на гърба или да се връзват на
гърба на облеклото“, т. 3.1.1 – „свободните краища
на връзките, функционалните шнурове и коланите за връзване или поясите не трябва да имат
триизмерни допълнителни апликация или възел
и трябва да бъдат осигурени срещу разнищване,
например чрез гореща спойка или с прикрепено
тяло“, т. 3.4.1 – „свободните краища на връзките
в областта на талията трябва да се показват наймного 140 мм от всеки край, когато облеклото е
отворено в своята най-широка част, поставено в
хоризонтално положение, и не повече от 280 мм,
когато облеклото е близко до предназначения
размер“, и предвид, че предлаганите на пазара
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бански костюми за момичета до 7 г. не отговарят
на изискванията за безопасност съгласно стандарт
БДС ЕN 14682 и представляват опасност за здравето и безопасността на потребителите, тъй като
съществува риск от нараняване, както следва:
– детски бански костюм от две части, търговска марка Lizabel, с връзки със свободни краища
в областта на врата и връзки, които се връзват на
гърба, горната част е с арт. № 1441G и с баркод:
3800124891044, а долната част е с арт. № 14G41 и
с баркод: 3800124891105, състав: 80 % полиамид и
20 % еластан, произведен в България; стоката не
отговаря на БДС ЕN 14682, т. 3.6.1 – „облеклата
за деца не трябва да са проектирани/разработени да имат връзки, декоративни шнурове или
функционални шнурове, които да излизат на
гърба или да се връзват на гърба на облеклото“,
т. 3.3.1 – „връзките не трябва да имат свободни
краища в областта на врата“, т. 3.2.4 – „облеклата
в стил гол гръб трябва да бъдат конструирани
без свободни краища в качулката и в областта
на врата“;
– детски бански костюм, цял, търговска марка
РОНИ, с връзки със свободни краища, които се
връзват на гърба, с къдрички на лицевата страна, баркод: 0001 9286, състав: 80 % полиамид и
20 % ликра, произведен в България; стоката не
отговаря на БДС ЕN 14682, т. 3.6.1 – „облеклата
за деца не трябва да са проектирани/разработени да имат връзки, декоративни шнурове или
функционални шнурове, които да излизат на
гърба или да се връзват на гърба на облеклото“,
и т. 3.2.4 – „облеклата в стил гол гръб трябва
да бъдат конструирани без свободни краища в
качулката и в областта на врата“;
– детски бански костюм от две части, търговска марка JINDI, с връзки със свободни
краища в областта на врата и връзки, които
се връзват на гърба, баркод: 00019491, страна
на произход: Китай, състав: 80 % полиамид и
20 % ликра; стоката не отговаря на БДС ЕN
14682, т. 3.6.1 – „облеклата за деца не трябва да
са проектирани/разработени да имат връзки,
декоративни шнурове или функционални шнурове, които да излизат на гърба или да се връзват
на гърба на облеклото“, т. 3.3.1 – „връзките не
трябва да имат свободни краища в областта на
врата“, т. 3.2.4 – „облеклата в стил гол гръб трябва
да бъдат конструирани без свободни краища в
качулката и в областта на врата“;
– детски бански костюм от две части, търговска марка Poppy, модел Cherie, с връзки със
свободни краища в областта на врата, връзки,
които се връзват на гърба, и връзки със свободни
краища в областта на талията с дължина над
140 мм, баркод: 0002 2996, страна на произход:
Унгария, размер: 116 – 122, състав: 80 % полиамид и 20 % еластан; стоката не отговаря на БДС
ЕN 14682, т. 3.6.1 – „облеклата за деца не трябва
да са проектирани/разработени да имат връзки,
декоративни шнурове или функционални шнурове, които да излизат на гърба или да се връзват
на гърба на облеклото; т. 3.1.1 – „свободните
краища на връзките, функционалните шнурове
и коланите за връзване или поясите не трябва
да имат триизмерни допълнителни апликация
или възел и трябва да бъдат осигурени срещу
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разнищване, например чрез гореща спойка или с
прикрепено тяло“ , т. 3.4.1 – „свободните краища
на връзките в областта на талията трябва да се
показват най-много 140 мм от всеки край, когато облеклото е отворено в своята най-широка
част, поставено в хоризонтално положение, и не
повече от 280 мм, когато облеклото е близко до
предназначения размер“, т. 3.3.1 –„връзките не
трябва да имат свободни краища в областта на
врата“, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на пазара
на следните детски бански костюми за момичета
до 7 г., представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите:
– детски бански костюм от две части, търговска марка Lizabel, с връзки със свободни краища
в областта на врата и връзки, които се връзват на
гърба, горната част е с арт. № 1441G и с баркод:
3800124891044, а долната част е с арт. № 14G41 и
с баркод: 3800124891105, състав: 80% полиамид и
20% еластан, произведен в България;
– детски бански костюм, цял, търговска марка
„Рони“, с връзки със свободни краища, които се
връзват на гърба, с къдрички на лицевата страна,
баркод: 0001 9286, състав: 80% полиамид и 20%
ликра, произведен в България;
– детски бански костюм от две части, търговска марка JINDI, с връзки със свободни краища
в областта на врата и връзки, които се връзват
на гърба, баркод: 00019491, страна на произход:
Китай, състав: 80% полиамид и 20% ликра;
– детски бански костюм от две части, търговска марка „Poppy“, модел Cherie, с връзки със
свободни краища в областта на врата, връзки,
които се връзват на гърба, и връзки със свободни
краища в областта на талията с дължина над
140 мм, баркод: 0002 2996, страна на произход:
Унгария, размер: 116 – 122, състав: 80% полиамид
и 20% еластан.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда,
условията и в сроковете, визирани в Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
11908

Председател: Ал. Масларски
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ЗАПОВЕД № 804
8 септември 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за
защита на потребителите, прието с протокол
№ 38 от заседание, проведено на 19.08.2011 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 88, ал. 1, т. 2
и чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки, и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни с т ок и, ч л. 73 о т А дм инис т рат ивно процесуалния кодекс, изпитвателен протокол
№ 22282 от 19.07.2011 г., издаден от ИЦ „Глобал
тест“, София, удостоверяващ, че предлаганата
детска диадема без търговска марка, в различни
цветове, изработена от пластмаса, от вътрешната страна е снабдена с два реда остри зъбци,
външната страна е облепена с тънка синтетична
материя и панделка, а краищата са покрити с
текстилна лента, не отговаря на изискванията на
БДС EN 71-1:08 поради наличие на остри части
(пластмасови зъбци) на диадемата и представлява опасност за здравето и безопасността на
потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на диадема без търговска марка, в различни цветове,
изработена от пластмаса, от вътрешната страна
е снабдена с два реда остри зъбци, външната
страна е облепена с тънка синтетична материя
и панделка, а краищата са покрити с текстилна
лента, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
11909

Председател: Ал. Масларски
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ЗАПОВЕД № 853
от 17 септември 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 41 от заседание,
проведено на 12.09.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, протокол
от изпитване № 5759 от 16.08.2011 г., издаден от
ИЦ „Алми Тест“ – София, удостоверяващ, че
детски сгъваем стол, търговска марка PİLSAN,
код № 06-149, модел № 2007/05660, баркод: 8
693461 061493, изработен от пластмаса, в найлонова опаковка с картонен етикет на чужд език,
страна на произход: Турция, не съответства на
изискванията съгласно стандарт БДС EN 71-1 по
показател: „Сгъваеми и плъзгащи се механизми“,
поради това, че столчето няма спирачно или
блокиращо устройство, а разстоянието между движещите се части с ножично действие е по-малко
от 12 мм, което може да доведе до нараняване и
представлява риск за здравето и безопасността
на потребителите (малки деца), нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски
сгъваем стол, търговска марка PІLSAN, код № 06149, модел № 2007/05660, баркод: 8 693461 061493,
изработен от пластмаса, в найлонова опаковка с
картонен етикет на чужд език, страна на произход:
Турция, като стока, представляваща сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите
(малки деца).
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
11910

Председател: Ал. Масларски
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ЗАПОВЕД № 854
от 17 септември 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за
защита на потребителите, прието с протокол
№ 41 от заседание, проведено на 12.09.2011 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87 и чл. 88,
ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, протоколи
от изпитвания: № 5790 и 5791 от 25.08.2011 г.,
издадени от ИЦ „Алми Тест“ – София, удостоверяващи, че: детска диадема, изработена от
пластмаса, от вътрешната си страна е снабдена
със зъбци, от външната страна е с пластмасова
украса във формата на пеперуда, в различни
цветове, страна на произход: Китай, и детска
диадема, изработена от пластмаса, от вътрешната
страна е снабдена с два реда зъбци, от външната си страна е облепена с текстилна лента,
в различни цветове, търговска марка Yuanjiao
Jewelry, същата е част от детски комплекти, като
във всеки комплект има поставени и други аксесоари за коса – ластици обикновени, ластици
с пеперуди и панделка, ластици с прикрепени
сърчица с камъчета, щипки за коса, фиби за
коса, ластик за коса във форма на звезда със
залепени пластмасови цветчета, ластици с цветя или с ябълка, ластик за коса във форма на
сърце или цвете с надпис „LOVE“ с прикрепени
2 бр. цветя, предлага се за продажба в целофанова опаковка, № 11464, баркод: 2 360000 114649,
страна на произход: Китай, не съответстват на
изискванията за безопасност съгласно БДС EN
71-1 по показател: „Острота на върхове“, поради
това, че е установено наличие на остри върхове,
което може да доведе до нараняване на главата
при малки деца, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
и л и безвъ змезд но т о п уска не на пазара на:
детска диадема, изработена от пластмаса, от
вътрешната си страна е снабдена със зъбци, от
външната страна е с пластмасова украса във
формата на пеперуда, в различни цветове, страна
на произход: Китай, и детска диадема, изработена
от пластмаса, от вътрешната страна е снабдена
с два реда зъбци, от външната си страна е облепена с текстилна лента, в различни цветове,
търговска марка Yuanjiao Jewelry, същата е част от
детски комплекти, като във всеки комплект има
поставени и други аксесоари за коса – ластици
обикновени, ластици с пеперуди и панделка, ластици с прикрепени сърчица с камъчета, щипки
за коса, фиби за коса, ластик за коса във форма
на звезда със залепени пластмасови цветчета,
ластици с цветя или с ябълка, ластик за коса във
форма на сърце или цвете с надпис „LOVE“ с
прикрепени 2 бр. цветя, предлага се за продажба
в целофанова опаковка, № 11464, баркод: 2 360000
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114649, страна на произход: Китай, като стоки,
представляващи сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Ал. Масларски
11911
ЗАПОВЕД № 878
от 19 септември 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за
защита на потребителите, прието с протокол
№ 40 от заседание, проведено на 09.09.2011 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88,
ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, протокол от изпитване
№ 0060Т-1 NA от 07.07.2011 г., издаден от лаборатория за изпитване „СЖС България“ – ООД,
удостоверяващ, че дамски обувки от естествена
кожа, марка „Mariatti“, арт. № 11315/101, черен
цвят, външна част – черна кожа, стелка – бежова кожа, с надпис „Mariatti“, подплата – бежова
кожа, и подметка от изкуствена материя, не
съответстват на изискванията на БДС EN ISO
17075:2008, поради наличие на шествалентен
хром в подплатата 17.2 +/- 3.0 и в стелката 17.3
+/- 3.0, при допустими стойности под 3 мг/кг;
шествалентният хром е силен алерген и при
чувствителни индивиди може да предизвика
алергични реакции нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на дамски
обувки от естествена кожа, марка „Mariatti“, арт.
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№ 11315/101, черен цвят, външна част – черна
кожа, стелка – бежова кожа с надпис „Mariatti“,
подплата – бежова кожа, и подметка от изкуствена
материя, като стока, представляваща сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Ал. Масларски
11912
ЗАПОВЕД № 913
от 27 септември 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за
защита на потребителите, прието с протокол
№ 42 от заседание, проведено на 19.09.2011 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87 и чл. 88,
ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, протокол от
изпитване № 5748 от 12.08.2011 г., издаден от
ИЦ „Алми Тест“ – София, удостоверяващ, че
седалка за плуване (пояс с кормило), с отвори
за краката, кормило и с цветни изображения
(Sponge Bob, Spider Man), арт. № 120733 и 120711,
страна на произход: Китай, не съответства на
изискванията съгласно стандарт БДС EN 13138
„Средства за плаваемост за обучение по плуване.
Част 3: Изисквания за безопасност и методи за
изпитване на средствата за плаваемост, в които
децата се поставят седнали“, по показатели:
„Форма“, „Цвят/декорации“, „Специални функции“, „Оразмеряване“, „Измъкване от седалката
(заклещване на тялото, оплитане на краката)“,
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„Поведение във водата – запазване на статична
стабилност“, „Поведение във водата – статична
стабилност, преобръщане при екстремни условия“, поради това, че дизайнът и видът създават
впечатление, че продуктът е детска играчка,
столът трябва да бъде с подходящ размер и
обем, за да осигури непотъване и стабилност,
цветовете не трябва да са прозрачни и мътни,
не трябва да има цветни декорации, дръжките
да са поставени така, че да не пречат на безопасността на изделието; потенциалният риск за
малкото дете е удавяне, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на седалка за
плуване (пояс с кормило), с отвори за краката,
кормило и с цветни изображения (Sponge Bob,
Spider Man), арт. № 120733 и 120711, страна на
произход: Китай, като стока, представляваща
сериозен риск и опасност за здравето на потребителите (малки деца).
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в срокове-
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те, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Ал. Масларски
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 150-05-132 от 19.07.2011 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2011 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2012 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни
обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2012 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
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месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва
абонамент за „Държавен вестник“. Абонирането се извършва във всички пощенски клонове
в страната.
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