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ИЗВЪНРЕДЕН
БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 9 ноември 2012 г.

София

Цена 0,80 лв.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2005 г. за изискванията към козметичните
продукти (обн., ДВ, бр. 101 от 2005 г., изм. и доп., бр. 44 и 75 от 2006 г., бр. 39 и 106 от 2007 г.,
бр. 80 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 2 и 62 от 2010 г. и бр. 53 от 2011 г.)
§ 1. В приложение № 6 към чл. 5, ал. 1, т. 1 „Списък на веществата, които козметичните продукти не трябва да съдържат“ се създава т. 1373:
„1373. N-(2-нитро-4-аминофенил)-алиламин (HC Red № 16 (наименование по INCI) и неговите
соли (CAS № 160219-76-1)“.
§ 2. В приложение № 7 към чл. 5, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В част 1 „Списък на веществата, които козметичните продукти не трябва да съдържат, извън
посочените концентрации при дадените ограничения и условия“:
а) ред с № 12 се изменя така:
„
12

Водороден пероксид и други
съединения или
смеси, които отделят водороден
пероксид, включително карбамиден пероксид и
цинков пероксид

а) Смеси за поддър- а) 12 % H2O2 (40 обежане на косата
ма) нормално наличен
или отделен
б) Смеси за поддър- б) 4 % H2O2, нормално
жане на кожата
наличен или отделен
в) Смеси за втвър- в) 2 % H2O2, нормално
дяване на ноктите наличен или отделен
г) Продукти за устна- г) ≤ 0,1 % H2O2, норта кухина, включи- мално наличен или
телно за изплакване отделен
на устата, паста за
зъби и продукти за
избелване на зъбите
д) Продукти за из- д) > 0,1 % ≤ 6 % H2O2, д) Да се продава единствебелване на зъбите нормално наличен или но на практикуващи лекаотделен
ри по дентална медицина.
За всеки цикъл на употреба първата употреба е от
практикуващи лекари по
дентална медицина според
определението в Директива 2005/36/ЕО или под
техния пряк надзор, ако
се осигурява равностойно
ниво на безопасност. След
това да се предостави на
потребителите, за да се
завърши цикълът на употреба. Да не се употребява
при лица под 18- годишна
възраст.

а) Използвайте подходящи ръкавици.
а), б), в) и д) Съдържа
водороден пероксид.
Избягвайте контакт
с очите. Изплакнете
незабавно очите, ако
продуктът попадне в
тях.

д) Концентрация на
H 2 O 2 , нормално наличен или отделен,
означена в проценти.
Да не се употребява
при лица под 18-годишна възраст. Да се
продава единствено на
практикуващи лекари
по дентална медицина. За всеки цикъл
на употреба първата
употреба е от практикуващи лекари по
дентална медицина
или под техния пряк
надзор, ако се осигурява равностойно ниво
на безопасност. След
това да се предостави
на потребителите, за
да се завърши цикълът
на употреба.

“;

С Т Р. 2

„

ВЕСТНИК
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б) ред с № 16 се изменя така:
16 1-нафталенол
1-Naphthol (наименование по
INCI)
CAS № 90-15-3
ЕО № 201-969-4

„

ДЪРЖАВЕН

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване
на коса с окислител

След смесване при окислителни условия максималната концентрация,
приложена към косата,
не трябва да превишава
2,0 %

1,3-бензендиол
Resorcinol
(наименование
по INCI)
CAS № 108-46-3
ЕО № 203-585-2

а) Вещество за боядисване на коса в продукти
за боядисване на коса с
окислител
1. обща употреба
2. професионална употреба

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки
алергични реакции.
Прочетете и следвайте указанията.
Продуктът не е предназначен за употреба от лица на
възраст под 16 години.
Временните татуировки с
„черна къна“ могат да повишат риска от алергия.
Не боядисвайте косата си,
ако:
– имате обрив на лицето или
скалпът Ви е чувствителен,
възпален или наранен;
– вече сте получавали някаква реакция след боядисване
на косата;
– в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна
къна“.

“;

в) ред с № 22 се изменя така:
22

а) Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

а) След смесване при окислителни условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва
да превишава 1,25 %

а) 1. Съдържа resorcinol. Косата да се изплакне добре след
приложение. Да не се ползва за
боядисване на мигли и вежди.
Очите да се изплакнат незабавно, ако продуктът попадне в тях.
Съотношението на смесване
трябва да бъде посочено на
етикета.
Багрилата за коса могат да
предизвикат тежки алергични
реакции.
Прочетете и следвайте указанията.
Продуктът не е предназначен
за употреба от лица на възраст
под 16 години.
Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат
риска от алергия.
Не боядисвайте косата си, ако:
– имате обрив на лицето или
скалпът Ви е чувствителен,
възпален или наранен;
– вече сте получавали някаква
реакция след боядисване на
косата;
– в миналото вече сте получавали реакция след временно
татуиране с „черна къна“.
2. Само за професионална употреба. Съдържа resorcinol. Очите да се изплакнат незабавно,
ако продуктът попадне в тях.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3
Съотношението на смесване
трябва да бъде посочено на
етикета.
Багрилата за коса могат да
предизвикат тежки алергични
реакции.
Прочетете и следвайте указанията.
Продуктът не е предназначен
за употреба от лица на възраст
под 16 години.
Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат
риска от алергия.
Не боядисвайте косата си, ако:
– имате обрив на лицето или
скалпът Ви е чувствителен,
възпален или наранен;
– вече сте получавали някаква
реакция след боядисване на
косата;
– в миналото вече сте получавали реакция след временно
татуиране с „черна къна“.
б) Съдържа resorcinol.

б) Лосиони и шампоани б) 0,5%
за коса

„

“;

г) създават се редове с номера 253 – 278:
253 2,2'-[(4-аминофенил) имино]
бис (етанол)
сулфат
N,N-bis(2Hydroxyethyl)-pPhenylenediamine
Sulfate
(наименование
по INCI)
CAS № 54381-16-7
ЕО № 259-134-5

Вещество за
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса с окислител

След смесване при
окислителни условия
максималната
концентрация, приложена
към косата, не трябва
да превишава 2,5 %
(изчислени като сулфат)
– Да не се използва с
нитрозиращи агенти
– Максимално
съдържание на
нитрозамини: 50 μg/kg
– Да се съхранява в
контейнери, които не
съдържат нитрити

Съотношението на смесване
трябва да бъде посочено на
етикета.
Багрилата за коса могат да
предизвикат тежки алергични
реакции.
Прочетете и следвайте указанията.
Продуктът не е предназначен за
употреба от лица на възраст под
16 години.
Временните татуировки с „черна
къна“ могат да повишат риска от
алергия.
Не боядисвайте косата си, ако:
– имате обрив на лицето или
скалпът Ви е чувствителен,
възпален или наранен;
– вече сте получавали някаква
реакция след боядисване на
косата;
– в миналото вече сте получавали
реакция след временно татуиране
с „черна къна“.
Съотношението на смесване
трябва да бъде посочено на
етикета.

254 1,3-бензендиол,
4-хлоро4-Chlororesorcinol
(наименование по
INCI)
CAS № 95-88-5
ЕО № 202-462-0

Вещество за
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса с окислител

След смесване при
окислителни условия
максималната
концентрация, приложена
Багрилата за коса могат да
към косата, не трябва да предизвикат тежки алергични
превишава 2,5 %
реакции.
Прочетете и следвайте указанията.
Продуктът не е предназначен за
употреба от лица на възраст под
16 години.

С Т Р. 4

255 2,4,5,6-тетрааминопиримидин
сулфат
Tetraaminopyrimidine Sulfate
(наименование по
INCI)
CAS № 5392-28-9
ЕО № 226-393-0

256 3-(2-хидроксиетил)p-фенилендиамониев сулфат
Hydroxyethylp-Phenylenediamine
Sulfate
(наименование
по INCI)
CAS № 93841-25-9
ЕО № 298-995-1

ДЪРЖАВЕН

а) Вещество за
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса с окислител

б) Вещество за
б) 3,4 %
боядисване на
(изчислени
коса в продукти
като сулфат)
за боядисване на
коса без окислител
Вещество за
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса с окислител

ВЕСТНИК
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Временните татуировки с „черна
къна“ могат да повишат риска от
алергия.
Не боядисвайте косата си, ако:
– имате обрив на лицето или
скалпът Ви е чувствителен,
възпален или наранен;
– вече сте получавали някаква
реакция след боядисване на
косата;
– в миналото вече сте получавали
реакция след временно татуиране
с „черна къна“.
a) След смесване
Съотношението на смесване
при окислителни
трябва да бъде посочено на
условия максималната
етикета.
концентрация, приложена
Багрилата за коса могат да
към косата, не трябва
предизвикат тежки алергични
да превишава 3,4 %
реакции.
(изчислени като сулфат) Прочетете и следвайте указанията.
Продуктът не е предназначен за
употреба от лица на възраст под
16 години.
Временните татуировки с „черна
къна“ могат да повишат риска от
алергия.
Не боядисвайте косата си, ако:
– имате обрив на лицето или
скалпът Ви е чувствителен,
възпален или наранен;
– вече сте получавали някаква
реакция след боядисване на
косата;
– в миналото вече сте получавали
реакция след временно татуиране
с „черна къна“.

След смесване при
окислителни условия
максималната
концентрация, приложена
към косата, не трябва
да превишава 2,0 %
(изчислени като сулфат)

Съотношението на смесване
трябва да бъде посочено на
етикета.
Багрилата за коса могат да
предизвикат тежки алергични
реакции.
Прочетете и следвайте указанията.
Продуктът не е предназначен за
употреба от лица на възраст под
16 години.
Временните татуировки с „черна
къна“ могат да повишат риска от
алергия.
Не боядисвайте косата си, ако:
– имате обрив на лицето или
скалпът Ви е чувствителен,
възпален или наранен;
– вече сте получавали някаква
реакция след боядисване на
косата;
– в миналото вече сте получавали
реакция след временно татуиране
с „черна къна“.
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257 1H-индол-5,6-диол
Dihydroxyindole
(наименование по
INCI)
CAS № 3131-52-0
ЕО № 412-130-9

ДЪРЖАВЕН
а) Вещество за
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса с окислител

ВЕСТНИК
a) След смесване
при окислителни
условия максималната
концентрация, приложена
към косата, не трябва да
превишава 0,5 %

Вещество за
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса с окислител

а) Съотношението на смесване
трябва да бъде посочено на
етикета.
Багрилата за коса могат да
предизвикат тежки алергични
реакции.
Прочетете и следвайте указанията.
Продуктът не е предназначен за
употреба от лица на възраст под
16 години.
Временните татуировки с „черна
къна“ могат да повишат риска от
алергия.
Не боядисвайте косата си, ако:
– имате обрив на лицето или
скалпът Ви е чувствителен,
възпален или наранен;
– вече сте получавали някаква
реакция след боядисване на
косата;
– в миналото вече сте получавали
реакция след временно татуиране
с „черна къна“.
б)
Багрилата за коса могат
да предизвикат тежки алергични
реакции.
Прочетете и следвайте указанията.
Продуктът не е предназначен за
употреба от лица на възраст под
16 години.
Временните татуировки с „черна
къна“ могат да повишат риска от
алергия.
Не боядисвайте косата си, ако:
– имате обрив на лицето или
скалпът Ви е чувствителен,
възпален или наранен;
– вече сте получавали някаква
реакция след боядисване на
косата;
– в миналото вече сте получавали
реакция след временно татуиране
с „черна къна“.

б) Вещество за
б) 0,5 %
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса без окислител

258 5-амино-4-хлоро2-метилфенол
хидрохлорид
5-Amino-4-Chloroo-Cresol HCl
(наименование по
INCI)
CAS
№ 110102-85-7

С Т Р. 5

След смесване при
окислителни условия
максималната концентрация, приложена към
косата, не трябва да
превишава 1,5 %
(изчислени като
хидрохлорид)

Съотношението на смесване
трябва да бъде посочено на
етикета.
Багрилата за коса могат да
предизвикат тежки алергични
реакции.
Прочетете и следвайте указанията.
Продуктът не е предназначен за
употреба от лица на възраст под
16 години.
Временните татуировки с „черна
къна“ могат да повишат риска от
алергия.
Не боядисвайте косата си, ако:
– имате обрив на лицето или
скалпът Ви е чувствителен,
възпален или наранен;
– вече сте получавали някаква
реакция след боядисване на
косата;
– в миналото вече сте получавали
реакция след временно татуиране
с „черна къна“.

С Т Р. 6

ДЪРЖАВЕН

259 1H-индол-6-ол
6-Hydroxyindole
(наименование по
INCI)
CAS № 2380-86-1
ЕО № 417-020-4

Вещество за
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса с окислител

260 1H-индол-2,3-дион
Isatin
(наименование по
INCI)
CAS № 91-56-5
ЕО № 202-077-8

Вещество за
1,6 %
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса без окислител

261 2-аминопиридин3-ол 2-Amino3-Hydroxypyridine
(наименование по
INCI)
CAS № 16867-03-1
ЕО № 240-886-8

Вещество за
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса с окислител

ВЕСТНИК
След смесване при
окислителни условия
максималната концентрация, приложена към
косата, не трябва да
превишава 0,5 %
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Съотношението на смесване
трябва да бъде посочено на
етикета.
Багрилата за коса могат да
предизвикат тежки алергични
реакции.
Прочетете и следвайте указанията.
Продуктът не е предназначен за
употреба от лица на възраст под
16 години.
Временните татуировки с „черна
къна“ могат да повишат риска от
алергия.
Не боядисвайте косата си, ако:
– имате обрив на лицето или
скалпът Ви е чувствителен,
възпален или наранен;
– вече сте получавали някаква
реакция след боядисване на
косата;
– в миналото вече сте получавали
реакция след временно татуиране
с „черна къна“.
Багрилата за коса могат да
предизвикат тежки алергични
реакции.
Прочетете и следвайте указанията.
Продуктът не е предназначен за
употреба от лица на възраст под
16 години.
Временните татуировки с „черна
къна“ могат да повишат риска от
алергия.
Не боядисвайте косата си, ако:
– имате обрив на лицето или
скалпът Ви е чувствителен,
възпален или наранен;
– вече сте получавали някаква
реакция след боядисване на
косата;
– в миналото вече сте получавали
реакция след временно татуиране
с „черна къна“.

След смесване при
окислителни условия
максималната концен
трация, приложена към
косата, не трябва да
превишава 1,0 %

Съотношението на смесване
трябва да бъде посочено на
етикета.
Багрилата за коса могат да
предизвикат тежки алергични
реакции.
Прочетете и следвайте указанията.
Продуктът не е предназначен за
употреба от лица на възраст под
16 години.
Временните татуировки с „черна
къна“ могат да повишат риска от
алергия.
Не боядисвайте косата си, ако:
– имате обрив на лицето или
скалпът Ви е чувствителен,
възпален или наранен;
– вече сте получавали някаква
реакция след боядисване на
косата;
– в миналото вече сте получавали
реакция след временно татуиране
с „черна къна“.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

262 2-метил-1-нафтил
ацетат
1-Acetoxy-2Methylnaphthalene
(наименование по
INCI)
CAS № 5697-02-9
ЕО № 454-690-7

Вещество за
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса с окислител

След смесване при
окислителни условия
максималната
концентрация, приложена
към косата, не трябва да
превишава 2,0 %. (Когато
препаратът за боядисване
на коса съдържа както
2-Methyl-1-Naphthol,
така и 1- Acetoxy-2Methylnaphthalene,
максималната
концентрация на
2-Methyl-1-Naphthol върху
главата следва да не
превишава 2,0 %.)

Съотношението на смесване
трябва да бъде посочено на
етикета.

263 1-хидрокси-2метилнафтален
2-Methyl-1Naphthol
(наименование по
INCI)
CAS № 7469-77-4
ЕО № 231-265-2

Вещество за
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса с окислител

След смесване при
окислителни условия
максималната концентрация, приложена към
косата, не трябва да
превишава 2,0 %.
(Когато препаратът
за боядисване на
коса съдържа както
2-Methyl-1-Naphthol,
така и 1- Acetoxy-2Methylnaphthalene,
максималната концентрация на 2-Methyl1- Naphthol
върху главата
следва да не превишава 2,0 %.)

Съотношението на смесване
трябва да бъде посочено на
етикета.

264 Динатриев
5,7-динитро8-оксидо-2нафталенсулфонат
Acid Yellow 1
(наименование по
INCI)
CAS № 846-70-8
ЕО № 212-690-2
CI 10316

а) Вещество за
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса с окислител

a) След смесване при
окислителни условия
максималната концентрация, приложена към
косата, не трябва да
превишава 1,0 %

а) Съотношението на смесване
трябва да бъде посочено на
етикета.

Багрилата за коса могат да
предизвикат тежки алергични
реакции.
Прочетете и следвайте указанията.
Продуктът не е предназначен за
употреба от лица на възраст под
16 години.
Временните татуировки с „черна
къна“ могат да повишат риска от
алергия.
Не боядисвайте косата си, ако:
– имате обрив на лицето или
скалпът Ви е чувствителен,
възпален или наранен;
– вече сте получавали някаква
реакция след боядисване на
косата;
– в миналото вече сте получавали
реакция след временно татуиране
с „черна къна“.

Багрилата за коса могат да
предизвикат тежки алергични
реакции.
Прочетете и следвайте указанията.
Продуктът не е предназначен за
употреба от лица на възраст под
16 години.
Временните татуировки с „черна
къна“ могат да повишат риска от
алергия.
Не боядисвайте косата си, ако:
– имате обрив на лицето или
скалпът Ви е чувствителен,
възпален или наранен;
– вече сте получавали някаква
реакция след боядисване на
косата;
– в миналото вече сте получавали
реакция след временно татуиране
с „черна къна“.

Багрилата за коса могат да
предизвикат тежки алергични
реакции.
Прочетете и следвайте указанията.
Продуктът не е предназначен за
употреба от лица на възраст под
16 години.
Временните татуировки с „черна
къна“ могат да повишат риска от
алергия.
Не боядисвайте косата си, ако:
– имате обрив на лицето или
скалпът Ви е чувствителен,
възпален или наранен;
– вече сте получавали някаква
реакция след боядисване на
косата;
– в миналото вече сте получавали
реакция след временно татуиране
с „черна къна“.

С Т Р. 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

б) Вещество за
б) 0,2 %
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса без окислител
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б)
Багрилата за коса могат
да предизвикат тежки алергични
реакции.
Прочетете и следвайте указанията.
Продуктът не е предназначен за
употреба от лица на възраст под
16 години.
Временните татуировки с „черна
къна“ могат да повишат риска от
алергия.
Не боядисвайте косата си, ако:
– имате обрив на лицето или
скалпът Ви е чувствителен,
възпален или наранен;
– вече сте получавали някаква
реакция след боядисване на
косата;
– в миналото вече сте получавали
реакция след временно татуиране
с „черна къна“.

265 4-нитро-1,2фенилендиамин
4-Nitro-oPhenylenediamine
(наименование по
INCI)
CAS № 99-56-9
ЕО № 202-766-3

Вещество за
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса с окислител

След смесване при
окислителни условия
максималната
концентрация, приложена
към косата, не трябва да
превишава 0,5 %

Съотношението на смесване
трябва да бъде посочено на
етикета.
Багрилата за коса могат да
предизвикат тежки алергични
реакции.
Прочетете и следвайте указанията.
Продуктът не е предназначен за
употреба от лица на възраст под
16 години.
Временните татуировки с „черна
къна“ могат да повишат риска от
алергия.
Не боядисвайте косата си, ако:
– имате обрив на лицето или
скалпът Ви е чувствителен,
възпален или наранен;
– вече сте получавали някаква
реакция след боядисване на
косата;
– в миналото вече сте получавали
реакция след временно татуиране
с „черна къна“.

266 2-(4-амино-3нитроанилино)
етанол HC Red
№7
(наименование по
INCI)
CAS № 24905-87-1
ЕО № 246-521-9

Вещество за
1,0 %
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса без окислител

– Да не се използва с
нитрозиращи агенти
– Максимално
съдържание на
нитрозамини: 50 μg/kg
– Да се съхранява в
контейнери, които не
съдържат нитрити

Багрилата за коса могат да
предизвикат тежки алергични
реакции.
Прочетете и следвайте указанията.
Продуктът не е предназначен за
употреба от лица на възраст под
16 години.
Временните татуировки с „черна
къна“ могат да повишат риска от
алергия.
Не боядисвайте косата си, ако:
– имате обрив на лицето или
скалпът Ви е чувствителен,
възпален или наранен;
– вече сте получавали някаква
реакция след боядисване на
косата;
– в миналото вече сте получавали
реакция след временно татуиране
с „черна къна“.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

267 2-[бис(2хидроксиетил)
амино]-5нитрофенол
HC Yellow № 4
(наименование по
INCI)
CAS № 59820-43-8
ЕО № 428-840-7

Вещество за
б) 1,5 %
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса без окислител

– Да не се използва с
нитрозиращи агенти
– Максимално
съдържание на
нитрозамини: 50 μg/kg
– Да се съхранява в
контейнери, които не
съдържат нитрити

268 2-[(2-нитрофенил)
амино]етанол
HC Yellow № 2
(наименование по
INCI)
CAS № 4926-55-0
ЕО № 225-555-8

а) Вещество за
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса с окислител

а) След смесване
при окислителни
условия максималната
концентрация, приложена към косата, не
трябва да превишава
0,75 %
За а) и б):
– Да не се използва с
нитрозиращи агенти
– Максимално
съдържание на
нитрозамини: 50 μg/kg
– Да се съхранява в
контейнери, които не
съдържат нитрити

б) Вещество за
1,0 %
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса без окислител
269 4-[(2-нитрофенил)
амино]фенол
HC Orange № 1
(наименование по
INCI)
CAS № 54381-08-7
ЕО № 259-132-4

Вещество за
1,0 %
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса без окислител

270 2-нитро-N1фенил-бензен-1,4диамин
HC Red № 1
(наименование по
INCI)
CAS № 2784-89-6
ЕО № 220-494-3

Вещество за
1,0 %
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса без окислител

С Т Р. 9

Съотношението на смесване
трябва да бъде посочено на
етикета.
Багрилата за коса могат да
предизвикат тежки алергични
реакции.
Прочетете и следвайте указанията.
Продуктът не е предназначен за
употреба от лица на възраст под
16 години.
Временните татуировки с „черна
къна“ могат да повишат риска от
алергия.
Не боядисвайте косата си, ако:
– имате обрив на лицето или
скалпът Ви е чувствителен,
възпален или наранен;
– вече сте получавали някаква
реакция след боядисване на
косата;
– в миналото вече сте получавали
реакция след временно татуиране
с „черна къна“.

Багрилата за коса могат да
предизвикат тежки алергични
реакции.
Прочетете и следвайте указанията.
Продуктът не е предназначен за
употреба от лица на възраст под
16 години.
Временните татуировки с „черна
къна“ могат да повишат риска от
алергия.
Не боядисвайте косата си, ако:
– имате обрив на лицето или
скалпът Ви е чувствителен,
възпален или наранен;
– вече сте получавали някаква
реакция след боядисване на
косата;
– в миналото вече сте получавали
реакция след временно татуиране
с „черна къна“.

С Т Р. 1 0

ДЪРЖАВЕН

271 1-метокси-3(β-аминоетил)
амино-4нитробензен,
хидрохлорид
HC Yellow № 9
(наименование по
INCI)
CAS № 86419-69-4
ЕО № 415-480-1

Вещество за
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса без окислител

0,5 %
(изчислени
като
хидрохлорид)

272 1-(4'-аминофенилазо)-2метил-4- (бис-2хидроксиетил)
аминобензен
HC Yellow № 7
(наименование по
INCI)
CAS
№ 104226-21-3
ЕО № 146-420-6
273 N-(2хидроксиетил)2-нитро-4трифлуорметиланилин
HC Yellow № 13
(наименование по
INCI)
CAS № 10442-83-8
ЕО № 443-760-2

Вещество за
0,25 %
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса без окислител

274 Бензенаминов,
3-[(4,5-дихидро-3метил-5-оксо1-фенил-1Hпиразол- 4-ил)
азо]N,N,Nтриметил-,
хлорид
Basic Yellow 57
(наименование по
INCI)
CAS № 68391-31-1
ЕО № 269-943-5

Вещество за
2,0 %
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса без окислител

275 Етанол,
-2,2'-[[4-[(4-аминофенил) азо]
фенил]имино]бисDisperse Black 9
(наименование по
INCI)
CAS № 20721-50-0
ЕО № 243-987-5

Вещество за
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса без окислител

а) Вещество за
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса с окислител
б) Вещество за
б) 2,5 %
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса без окислител

0,3 %
(от сместа в
съотношение
1:1 от 2,2'-[4(4- аминофенилазо) енилимино]
диетанол и
лигносулфат)

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

– Да не се използва с
нитрозиращи агенти
– Максимално
съдържание на
нитрозамини: 50 μg/kg
– Да се съхранява в
контейнери, които не
съдържат нитрити

a) След смесване
при окислителни
условия максималната
концентрация, приложена
към косата, не трябва да
превишава 2,5 %
За а) и б):
– Да не се използва с
нитрозиращи агенти
– Максимално
съдържание на
нитрозамини: 50 μg/kg
– Да се съхранява в
контейнери, които не
съдържат нитрити

а) Съотношението на смесване
трябва да бъде посочено на
етикета.
Багрилата за коса могат да
предизвикат тежки алергични
реакции.
Прочетете и следвайте указанията.
Продуктът не е предназначен за
употреба от лица на възраст под
16 години.
Временните татуировки с „черна
къна“ могат да повишат риска от
алергия.
Не боядисвайте косата си, ако:
– имате обрив на лицето или
скалпът Ви е чувствителен,
възпален или наранен;
– вече сте получавали някаква
реакция след боядисване на
косата;
– в миналото вече сте получавали
реакция след временно татуиране
с „черна къна“.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

276 9,10-антрацендион, 1,4-бис
[(2,3-дихидроксипропил)
амино]- HC Blue
№ 14 (наименование по INCI)
CAS № 99788-75-7
ЕО № 421-470-7
277 2-(4-метил-2нитроанилино)
етанол
Hydroxyethyl-2Nitro-p-Toluidine
(наименование по
INCI)
CAS
№ 100418-33-5
ЕО № 408-090-7

Вещество за
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса с окислител

0,3 %

278 1-амино-2-нитро4-(2',3'- дихидроксипропил)
амино-5- хлоробензен + 1,4-бис(2',3'- дихидроксипропил) амино2-нитро-5хлоробензен
HC Red № 10 +
HC Red № 11
(наименование по
INCI)
CAS № 95576-89-9
+ 95576-92-4

а) Вещество за
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса с окислител 2,0 %
б) Вещество за
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса без окислител

а) Вещество за
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса с окислител
б) Вещество за
б) 1,0 %
боядисване на
коса в продукти
за боядисване на
коса без окислител

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

– Да не се използва с
нитрозиращи агенти
– Максимално
съдържание на
нитрозамини: 50 μg/kg
– Да се съхранява в
контейнери, които не
съдържат нитрити
а) След смесване
при окислителни
условия максималната
концентрация, приложена
към косата, не трябва да
превишава 1,0 %
За а) и б):
– Да не се използва с
нитрозиращи агенти
– Максимално
съдържание на
нитрозамини: 50 μg/kg
– Да се съхранява в
контейнери, които не
съдържат нитрити

а) Съотношението на смесване
трябва да бъде посочено на етикета.
Багрилата за коса могат да
предизвикат тежки алергични
реакции.
Прочетете и следвайте указанията.
Продуктът не е предназначен за
употреба от лица на възраст под
16 години.
Временните татуировки с „черна
къна“ могат да повишат риска от
алергия.
Не боядисвайте косата си, ако:
– имате обрив на лицето или
скалпът Ви е чувствителен,
възпален или наранен;
– вече сте получавали някаква
реакция след боядисване на
косата;
– в миналото вече сте получавали
реакция след временно татуиране
с „черна къна“.

а) След смесване
при окислителни
условия максималната
концентрация, приложена
към косата, не трябва да
превишава 1,0 %
За а) и б):
– Да не се използва с
нитрозиращи агенти
– Максимално
съдържание на
нитрозамини: 50 μg/kg
– Да се съхранява в
контейнери, които не
съдържат нитрити

а) Съотношението на смесване
трябва да бъде посочено на етикета.
Багрилата за коса могат да
предизвикат тежки алергични
реакции.
Прочетете и следвайте указанията.
Продуктът не е предназначен за
употреба от лица на възраст под
16 години.
Временните татуировки с „черна
къна“ могат да повишат риска от
алергия.
Не боядисвайте косата си, ако:
– имате обрив на лицето или
скалпът Ви е чувствителен,
възпален или наранен;
– вече сте получавали някаква
реакция след боядисване на
косата;
– в миналото вече сте получавали
реакция след временно татуиране
с „черна къна“.

2. В част 2 „Списък на условно разрешени вещества“ редове с номера 10 и 50 се заличават.

“

Допълнителна разпоредба
§ 3. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2011/84/ЕС на Съвета за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти с цел адаптиране на
приложение ІІІ към нея към техническия напредък (обн., ОВ, L 283 от 29. 10. 2011 г.) и Директива за изпълнение 2012/21/ЕС на Комисията за изменение с цел привеждане в съответствие с
техническия прогрес на приложения ІІ и ІІІ към Директива 76/768/ЕИО на Съвета във връзка с
козметичните продукти (обн., ОВ, L 208 от 3. 08. 2012 г.).
Заключителни разпоредби
§ 4. Разпоредбата на § 2, т. 1, буква „а“ влиза в сила от деня на обнародване на наредбата в
„Държавен вестник“.
§ 5. Разпоредбите на § 1 и § 2, т. 1, букви „б“, „в“ и „г“ и т. 2 влизат в сила от 1 септември 2013 г.
Министър:
Десислава Атанасова
10365
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1541
от 5 ноември 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с протоколно решение
№ 2092 от 5.11.2012 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол прекратява процедура за привати
зационна продажба на урегулиран поземлен имот
УПИ ХІІ-66, кв. 11, бившо Помощно училище
„Иван Вазов“ – пансион и кухненски бокс, с
площ 4680 кв. м по плана на с. Миндя, община
Велико Търново, заедно с построена в него двуетажна сграда и приземен етаж със ЗП 690 кв. м,
масивна, построена през 1936 г., състояща се от
приземен етаж – кухненски блок, столова, перално помещение, стая за обслужващ персонал
и дърварник; първи етаж – стая дежурна, салон,
два броя спални помещения, тоалетни и фоайе,
стълбище; втори етаж – два броя спални помещения, компютърен кабинет, баня и тоалетни,
фоайе, стълбище и балкон на салона.

10333

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3287-П
от 5 ноември 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „в“, чл. 4, ал. 2, чл. 8, ал. 2 и 7 ЗПСК, Решение № 1521 от 30.03.2012 г. (ДВ, бр. 29 от 2012 г.)
и протоколно решение № 2093 от 5.11.2012 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Паричните постъпления от продажбата на
202 500 броя акции, представляващи приблизително 5,616 % от капитала на ЗАД „Алианц
България“, собственост на „Холдинг Български
държавни железници“ – ЕАД, София, да бъдат
преведени по сметка на „Холдинг Български
държавни железници“ – ЕАД, София.
2. Направените от Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол разходи за осъществяване на приватизационната процедура да
бъдат заплатени от „Холдинг Български държавни
железници“ – ЕАД, София.

10334

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3288-П
от 6 ноември 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 1, 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4
и чл. 20, ал. 1, т. 3, ал. 2 и 3 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение
№ 2095 от 6.11.2012 г. на Изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна държавна собственост – идентификатор 83510.659.417,
с площ 1212 кв. м на ул. Бреза 45, гр. Шумен,
община Шумен, област Шумен (наричан за краткост „Имота“), да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 45 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 500 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
7000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Аксаков 29, стая 412, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българска-
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та държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; както и лица,
осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията
на чл. 29 от Закона за собствеността, или лица,
за които със закон е установено, че нямат право
да придобиват право на собственост върху земя
на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на Имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на поземлен имот – частна държавна
собственост – идентификатор 83510.659.417, с площ
1212 кв. м на ул. Бреза 45, гр. Шумен, община
Шумен, област Шумен, и проекта на договор за
приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за Имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

10335

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3289-П
от 6 ноември 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 1, 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1,
т. 4 и чл. 20, ал. 1, т. 3, ал. 2 и 3 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол и протоколно
решение № 2096 от 6.11.2012 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна държавна собственост – идентификатор 83510.659.416,
с площ 922 кв. м на ул. Бреза 47, гр. Шумен,
община Шу мен, област Шу мен (наричан за
краткост „Имота“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 35 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 500 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
5000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и след-
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приватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Аксаков 29, стая
412, в срок до 10-ия ден, считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG
9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната
документация; разходите по заплащането на
тръжната документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 11 ч. българско време на
15-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 209 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които
имат просрочени публични задължения към
българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
както и лица, осъдени за банкрут; чужденци
и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на чл. 29 от Закона за
собствеността, или лица, за които със закон е
установено, че нямат право да придобиват право
на собственост върху земя на територията на
Република България;
2.8. посещения и огледи на Имота могат да
се извършват всеки работен ден до началния
час на провеждане на търга след закупуване
на тръжната документация и представяне на
удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 11 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на поземлен имот – частна държавна
собственост – идентификатор 83510.659.416, с
площ 922 кв. м на ул. Бреза 47, гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.
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4. Режийните разноски за Имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 ЗПСК.

10336

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 383
от 26 октомври 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 520 от 11.10.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 3.12.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 1,
ж.к. Левски – Зона В, бл. 19, вх. Г – общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 67 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.11.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

10220

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 384
от 26 октомври 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 520 от 11.10.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 5.12.2012 г. от 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 1, София, ж.к. Левски – Зона В, бл. 10, вх. Д,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Подуяне“.
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2. Начална тръжна цена – 64 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.12.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

10243

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 385
от 26 октомври 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 520 от 11.10.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 4.12.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
магазин № 3, ж.к. Левски – Зона В, бл. 10, вх. Г,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 91 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 9100 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.11.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 386
от 26 октомври 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 302 от 10.06.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 3.12.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
I-8, София, кв. Враждебна, между ул. 46 и ул. 47,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 335 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 33 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден,
но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.11.2012 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в
сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 387
от 26 октомври 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 302 от 10.06.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 4.12.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ II-902, 903,
904, София, кв. Враждебна, ул. 47, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 117 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 11 700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден,
но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.11.2012 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в
сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
10223
РЕШЕНИЕ № 388
от 26 октомври 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 362 от 9.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 5.12.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков № 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
XXVIII-525, 528, кв. 11а, м. Витоша – ВЕЦ „Симеоново“, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Студентски“.
2. Начална тръжна цена – 500 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 50 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден,
но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.12.2012 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в
сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
10244

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 13-17
от 25 и 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 7 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява ПУП – план за улична регулация на
улица с о.т. 9 – о.т. 12 – о.т. 13 – о.т. 14 за обслужване
на имоти в масив 22, местност Келеман, землище
с. Твърдица.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
Председател:
С. Маджарова
10159
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 13-18
от 25 и 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
кабел 20 kV за захранване на нов БКТП в УПИ
ХХ-19, масив 22, местност Келеман, землище
с. Твърдица, за частта на трасето извън урбанизираната територия от ЖР стълб на ВЛ 20 kV
„Рудничар“, разположен в имот 23 до уличната
регулация на обслужваща улица при о.т. 3.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

10160

Председател:
С. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 13-19
от 25 и 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
кабел 20 kV за външно ел. захранване на обект:
„Складова база за метални конструкции и цех за
ел. табла“, в ПИ с идентификатор 07079.6.1114 по
КККР – УПИ III-11, масив 57, землище Долно
Езерово. Трасето се провежда от съществуващ
ЖР стълб № 16 на ВЛ 20 kV „Юнак“ през ПИ с
идентификатор 07079.6.1212 по КК на гр. Бургас
до ПИ с идентификатор 07079.6.1114 по КК на
гр. Бургас.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
С. Маджарова
10161

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 98
от 24 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ивайловград, одобрява парцеларен план

ВЕСТНИК
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за обект: „Възстановяване на разрушени диги
на река Бяла край помпена станция за питейни
води – с. Одринци, и почистване на речното
корито за осигуряване на проводимостта при
високи води“, за поземлени имоти № 000077,
000079 и 000177 по карта за възстановената собственост на с. Одринци, ЕК АТТЕ 53429, община
Ивайловград.

10299

Председател:
Д. Кисьова-Зафирова

РЕШЕНИЕ № 99
от 24 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ивайловград, одобрява парцеларен план
за обект: „Възстановяване на разрушена дига
на река Бяла край помпена станция за питейни
води – с. Меден бук, и почистване на речното
корито за осигуряване на проводимостта при
високи води“, за поземлени имоти № 000843,
000844, 000845 и 000847 по карта за възстановената собственост на с. Меден бук, ЕК АТТЕ
47545, община Ивайловград.

10300

Председател:
Д. Кисьова-Зафирова

РЕШЕНИЕ № 100
от 24 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ивайловград, одобрява парцеларен план
за обект: „Почистване на речното корито за осигуряване на проводимостта при високи води на
река Арда при границата с Република Гърция и
укрепване на бреговете до помпена станция за
питейни води“, за поземлени имоти № 000010,
000014, 000041, 000057, 000073, 000135 и 000180
по карта за възстановената собственост на с.
Славеево, ЕК АТТЕ 66932, община Ивайловград.
Председател:
Д. Кисьова-Зафирова
10301
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