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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 15 от
2004 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80
и 82 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 69
от 2008 г. и бр. 35, 59 и 73 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Дейността по ал. 1 се извършва въз
основа на писмен договор от:
1. търговци, регистрирани по реда на Тър
говския закон или по законодателството на
държава – членка на Европейския съюз, на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария, които са
получили лиценз по реда на този закон;
2. търговци, регистрирани в държава – член
ка на Европейския съюз, в друга държава – стра
на по Споразумението за Европейското ико
номическо пространство, или в Конфедерация
Швейцария, които имат право да извършват
такава дейност съгласно законодателството на
държавата, в която са установени, и удостоверят,
че отговарят на изискванията на този закон.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Дейността по ал. 1 се извършва и от
звена за самоохрана в структурите на търгов
ци или юридически лица, които са получили
лиценз по реда на този закон.
(4) Министърът на вътрешните работи съв
местно с министъра на икономиката, енерге
тиката и туризма издават наредба за реда, по
който търговците по ал. 2, т. 2 удостоверяват,
че отговарят на изискванията на този закон.“
§ 2. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:

„(1) Частна охранителна дейност се извършва
само след получаване на лиценз или удостове
ряване правото на лицата по чл. 2, ал. 2, т. 2.“
§ 3. В чл. 5, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. самоохрана на имущество на търговци
или юридически лица.“
§ 4. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
„(1) Самоохраната на имущество на търговец
или юридическо лице е дейност, осъществявана
от служители на търговеца или юридическото
лице, обособени в самостоятелно структурно
звено за охрана.“
§ 5. Наименованието на глава втора се
изменя така: „Лиценз за извършване на охра
нителна дейност“.
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се из
меня така:
„(1) Лицензи за извършване на частна ох
ранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 4 се
издават само на търговци, регистрирани по реда
на Търговския закон или по законодателството
на държава – членка на Европейския съюз, на
друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или
на Конфедерация Швейцария.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Лиценз за извършване на частна охра
нителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 се издава
на търговец или юридическо лице.“
§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За получаване на лиценз за извършва
не на дейности по чл. 5, ал. 1 лицата подават
писмено искане до компетентния орган.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 накрая се добавя „или в регистър
БУЛСТАТ“;
б) в т. 3 след думите „събирателно дружество“
се добавя „или юридическо лице“;
в) в т. 4 след думата „търговецът“ се добавя
„или юридическото лице“.
3. В ал. 3 след думите „на търговското дру
жество“ се добавя „или на юридическото лице“.
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Към искането по ал. 1 търговците,
регистрирани по законодателството на друга
държава – членка на Европейския съюз, на
друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или
на Конфедерация Швейцария, прилагат доку
менти, еквивалентни на посочените в ал. 2 и 3,
издадени от компетентен орган от държавата, в
която са установени, придружени с официален
превод на български език.“
5. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 8. В чл. 16, ал. 2 и 3 след думата „тър
говецът“ се добавя „или юридическото лице“.
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§ 9. В чл. 18 ал. 2 се изменя така:
„(2) До 31 март всяка календарна година
лицата, извършващи дейност по чл. 5, ал. 1,
подават декларация, че не е настъпила промяна
в обстоятелствата по чл. 15.“
§ 10. В чл. 19, ал. 1 след думата „търговецът“
се добавя „или юридическото лице“.
§ 11. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Търговците или юридическите лица
са длъжни в 14-дневен срок писмено да уве
домят органа, издал лиценза или вписал удос
товеряването по чл. 2, ал. 2, т. 2, за промяна
на обстоятелствата по чл. 15 и чл. 27, ал. 2.“
§ 12. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „търговецът“ се добавя
„или юридическото лице“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. ръководителят на охранителната дейност
или определените за охранители служители не
отговарят на условията по чл. 27, ал. 2.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Издаденият лиценз не се отнема, ако
в едномесечен срок търговецът или юридиче
ското лице отстрани допуснатото нарушение
на чл. 27, ал. 2.“
§ 13. Член 23 се отменя.
§ 14. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя
така: „За всеки обект, поет за охрана, лицата,
извършващи дейност по чл. 5, изготвят и съх
раняват на обекта и план за неговата охрана,
който включва:“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В 14-дневен срок от подписването на
договора за охрана или от фактическото пое
мане на обекта за охрана по чл. 5, ал. 1, т. 5
лицата, извършващи дейност по чл. 5, ал. 1,
уведомяват писмено за това органа, издал ли
ценза или вписал удостоверяването по чл. 2,
ал. 2, т. 2, и съответната областна дирекция
на Министерството на вътрешните работи, на
чиято територия се извършва дейността. В съ
щия срок компетентните органи се уведомяват
писмено и за снемането на охраната.“
§ 15. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) Ръководител на охранителна
дейност или охранител може да е лице, което
работи по основно трудово правоотношение
на длъжност „ръководител на охранителна
дейност“, съответно „охранител“ съгласно
Националната класификация на професиите
и длъжностите въз основа на сключен трудов
договор с лице, извършващо дейност по чл. 5.
(2) Лицата, извършващи дейност по чл. 5,
могат да сключат трудов договор само с пъл
нолетно и дееспособно лице с не по-ниско от
средно образование за длъжността „ръководи
тел на охранителна дейност“, а за длъжността
„охранител“ – с пълнолетно и дееспособно лице
с не по-ниско от основно образование, което:
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1. е гражданин на държава – членка на Ев
ропейския съюз, на друга държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация Швейцария;
2. не е осъждано за умишлени престъпления
от общ характер;
3. няма започнато наказателно преследване
за извършено умишлено престъпление от общ
характер;
4. е психически и физически здраво.
(3) При сключването на трудовия договор
лицето по ал. 2 представя следните документи:
1. документ, че е гражданин на държа
ва – членка на Европейския съюз, на друга
държава – страна по Споразумението за Ев
ропейското икономическо пространство, или
на Конфедерация Швейцария;
2. документ за завършено образование;
3. свидетелство за съдимост;
4. служебна бележка от Националната
следствена служба, че лицето не е привлечено
като обвиняем за умишлено престъпление от
общ характер;
5. служебна бележка от окръжната проку
ратура (Софийската градска прокуратура) по
постоянен адрес на лицето, че то не е привле
чено като обвиняем за умишлено престъпление
от общ характер;
6. декларация от лицето, че не е привлечено
като обвиняем за умишлено престъпление от
общ характер;
7. медицинско удостоверение, че лицето е
физически и психически здраво.
(4) Гражданите на друга държава – членка на
Европейския съюз, на друга държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация Швейцария
представят документи, еквивалентни на посоче
ните в ал. 3, т. 3 – 5, издадени от компетентен
орган на съответната държава, придружени с
официален превод на български език.
(5) Документите по ал. 3 и 4 трябва да
бъдат издадени не по-рано от 6 месеца преди
сключване на трудовия договор с изключение
на документите по ал. 3, т. 1 и 2.
(6) В 14-дневен срок от сключването на тру
довия договор лицата, извършващи дейност по
чл. 5, уведомяват писмено за това компетентния
орган, издал лиценза или вписал удостоверява
нето по чл. 2, ал. 2, т. 2, като посочват трите
имена, единния граждански номер (ЕГН) или
личния номер на лицето, номера на трудовия
договор и срока, за който е сключен. В същия
срок компетентният орган се уведомява и за
прекратяване на трудовото правоотношение.
Уведомяването се извършва чрез директора
на съответната областна дирекция на МВР, на
чиято територия работят лицата по ал. 1.
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(7) Лицата, извършващи дейност по чл. 5,
съхраняват за срок три години след прекратяване
на трудовото правоотношение и при поисква
не представят за проверка на компетентните
органи документите по ал. 3 и 6.“
§ 16. В чл. 28 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Лицата, заемащи длъжност „ръково
дител на охранителна дейност“ и „охранител“,
преминават първоначално обучение в учебни
заведения, които имат право да обучават лица за
професия „охранител“. Лицата, които притежа
ват професионална квалификация „охранител“,
не преминават първоначално обучение.
(2) Служителите по ал. 1 изпълняват дейност
по охрана след успешно завършване на курса
за първоначално обучение.“
§ 17. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и регистрациите“ се за
личават.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „и регистра
циите“ се заличават;
б) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. търговците или юридическите лица с
издаден лиценз за извършване на частна ох
ранителна дейност, отказите за издаване на
лиценз и отнетите лицензи;
2. търговците по чл. 2, ал. 2, т. 2, на които е
удостоверено правото за извършване на частна
охранителна дейност;“.
§ 18. В чл. 42, ал. 1 текстът преди т. 1 се
изменя така: „Който извършва дейност по чл. 5
без лиценз или без удостоверяване по чл. 2,
ал. 2, т. 2, се наказва:“.
§ 19. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. Лице, извършващо дейност по чл. 5,
което не изпълни задълженията си по чл. 18,
ал. 2 или по чл. 20, се наказва с имуществена
санкция в размер 1000 лв. за всяко отделно
нарушение.“
§ 20. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така: „Допъл
нителни разпоредби“.
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. Министерството на вътрешните работи
осигурява възможност за приемане на доку
ментите по чл. 15, чл. 18, ал. 2, чл. 20, чл. 24,
ал. 3 и чл. 27, ал. 6 в електронна форма при
условията и по реда на Закона за електронния
документ и електронния подпис.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 21. Звената за самоохрана осъществяват
дейността си по досегашния ред в срок до една
година от влизането в сила на този закон.
§ 22. В Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изде
лия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88 от
2010 г. и бр. 26 от 2011 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 17, ал. 1 т. 10 се изменя така:
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„10. копие от договора с лице, извършващо
частна охранителна дейност при условията и по
реда на Закона за частната охранителна дейност;
когато охраната на производствените обекти
ще се осъществява от служители на лицето по
чл. 13, ал. 1, се представя копие от документ,
удостоверяващ правото да се извършва дейност
по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната ох
ранителна дейност, издаден на лицето по реда
на Закона за частната охранителна дейност;“.
2. В чл. 37 т. 4 се изменя така:
„4. копие от договор с лице, извършващо
частна охранителна дейност при условията и по
реда на Закона за частната охранителна дейност;
когато охраната на търговските обекти и/или
складовете ще се осъществява от служители
на лицето по чл. 35, ал. 1, се представя копие
от документ, удостоверяващ правото да се из
вършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона
за частната охранителна дейност, издаден на
лицето по реда на Закона за частната охрани
телна дейност;“.
3. В чл. 49 ал. 5 се изменя така:
„(5) Организаторът на търговското изложе
ние е длъжен в едномесечен срок преди започ
ване на изложението да уведоми началника на
съответното РУ на МВР, на чиято територия ще
се провежда изложението, да представи списък
на всички участници и копие от договор с лице,
извършващо частна охранителна дейност при
условията и по реда на Закона за частната ох
ранителна дейност. Когато охраната на мястото
на провеждане на търговското изложение се
осъществява от служители на организатора, се
представя копие от документ, удостоверяващ
правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1,
т. 5 от Закона за частната охранителна дейност,
издаден на организатора по реда на Закона за
частната охранителна дейност.“
4. В чл. 62 т. 5 се изменя така:
„5. копие от договор с лице, извършващо
частна охранителна дейност при условията и по
реда на Закона за частната охранителна дейност;
когато охраната на складовете ще се осъществява
от служители на лицето, получило разрешение
за придобиване, се представя копие от документ,
удостоверяващ правото да се извършва дейност
по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната ох
ранителна дейност, издаден на лицето по реда
на Закона за частната охранителна дейност;“.
5. В чл. 79, ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. копие от договор с лице, извършващо
частна охранителна дейност при условията и
по реда на Закона за частната охранителна
дейност; когато охраната на складовете ще се
осъществява от служители на лицето по ал. 1,
се представя копие от документ, удостоверя
ващ правото да се извършва дейност по чл. 5,
ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна
дейност, издаден на лицето по реда на Закона
за частната охранителна дейност;“.
6. В чл. 101 т. 2 се изменя така:
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„2. копие от договор с лице, извършващо
частна охранителна дейност при условията и
по реда на Закона за частната охранителна
дейност; когато доставката ще се охранява
от служители на лицето по чл. 99, ал. 1, се
представя копие от документ, удостоверяващ
правото да се извършва дейност по чл. 5,
ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна
дейност, издаден на лицето по реда на Закона
за частната охранителна дейност;“.
7. В чл. 112, ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. копие от договор с лице, извършващо
частна охранителна дейност при условията и
по реда на Закона за частната охранителна
дейност; когато доставката ще се охранява от
служители на лицето по ал. 1, се представя
копие от документ, удостоверяващ правото да
се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от
Закона за частната охранителна дейност, изда
ден на лицето по реда на Закона за частната
охранителна дейност;“.
8. В чл. 121, ал. 2 т. 8 се изменя така:
„8. копие от договор с лице, извършващо
частна охранителна дейност при условията и
по реда на Закона за частната охранителна
дейност; когато доставката ще се охранява от
служители на лицето по ал. 1, се представя
копие от документ, удостоверяващ правото да
се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от
Закона за частната охранителна дейност, изда
ден на лицето по реда на Закона за частната
охранителна дейност;“.
9. В чл. 135 т. 3 се изменя така:
„3. копие от договор с лице, извършващо
частна охранителна дейност при условията и
по реда на Закона за частната охранителна
дейност; когато охраната на обектите за ремонт
ще се осъществява от служители на лицето по
чл. 133, ал. 1, се представя копие от документ,
удостоверяващ правото да се извършва дейност
по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната ох
ранителна дейност, издаден на лицето по реда
на Закона за частната охранителна дейност;“.
§ 23. В Закона за горите (ДВ, бр. 19 от
2011 г.) в чл. 195 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Собственици на гори могат да сключват
договори с лица, извършващи частна охранител
на дейност при условията и по реда на Закона
за частната охранителна дейност, за опазване
на горските територии – тяхна собственост,
и уведомяват писмено за това регионалната
дирекция по горите.
(2) За извършване непосредственото опазва
не на горските територии лицата, извършващи
частна охранителна дейност при условията и по
реда на Закона за частната охранителна дейност,
назначават лица с лесовъдско образование.“
§ 24. Параграф 16 влиза в сила от 1 януари
2012 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 25 май 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 126
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Зако
на за насърчаване на заетостта, приет от ХLI
Народно събрание на 25 май 2011 г.
Издаден в София на 1 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от
2001 г.; изм., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86
и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27
и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г.,
бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г.,
бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и
100 от 2010 г. и бр. 9 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава т. 5:
„5. регулирането на достъпа до пазара на тру
да на чужденци – граждани на трети държави.“
§ 2. В чл. 18, ал. 3 се създава т. 7:
„7. притежателите на синя карта на ЕС,
останали без работа в рамките на три месеца
или желаещи да сменят работодателя си.“
§ 3. В чл. 30а, ал. 1, т. 3 след думите „по
чл. 155“ се добавя „или 319“.
§ 4. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Работодателите, както и институциите,
осъществяващи обучение на възрастни или
професионално ориентиране, могат да ползват
средства по този закон, ако нямат изискуеми
публични задължения, нямат задължения за
неизпълнение на сключени договори по програ
ми, мерки и обучения, както и по проекти по
Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“. Работодателите и лицата, които започ
ват самостоятелна стопанска дейност по този
закон, могат да ползват средствата, ако мярката
е допустима по Закона за държавните помощи.“
2. В ал. 3 думите „55б и 55в“ се заменят с
„55б, 55в и 55д“.
§ 5. Създава се чл. 60а:
„Чл. 60а. (1) Образува се Държавно предприя
тие „Българо-германски център за професионал
но обучение“ – юридическо лице по смисъла на
чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, със седалище
София и с клонове – териториални поделения,
броят и седалищата на които се определят от
министъра на труда и социалната политика.
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(2) Основният предмет на дейност на Дър
жавно предприятие „Българо-германски център
за професионално обучение“ е осъществяване
на обучения за придобиване на професионална
квалификация на лица, навършили 16 години,
обучения за придобиване на ключови компе
тентности и професионално ориентиране.
(3) Основните публични задачи на Държав
но предприятие „Българо-германски център за
професионално обучение“ са:
1. подпомагане чрез обучение за придобиване
на професионална квалификация и ключови
компетентности интегрирането на безработни
лица от групи в неравностойно положение на
пазара на труда;
2. тестване на иновативни практики с цел
последващото им прилагане от други институ
ции за професионално обучение;
3. повишаване компетентностите на обуча
ващи на възрастни;
4. обучение на наставници, външни експер
ти и обучаващи на възрастни по конкретни
професии;
5. създаване на партньорства с представители
на бизнеса и на работниците и служителите за
разработване на нови и актуализиране на учебни
програми, учебни материали, професионално
ориентиране и други.
(4) Предприятието може да осъществява и
други дейности, свързани с основния предмет
на дейност.
(5) Органи на управление на Държавно
предприятие „Българо-германски център за
професионално обучение“ са:
1. министърът на труда и социалната по
литика;
2. управителният съвет;
3. изпълнителният директор.
(6) В своята дейност изпълнителният дирек
тор на Държавно предприятие „Българо-гер
мански център за професионално обучение“ се
подпомага от съвет, който се състои от пред
ставители на представителните организации на
работодателите и на работниците и служителите
на национално равнище.
(7) Устройството и дейността на Държав
но предприятие „Българо-германски център
за професионално обучение“, правомощията
и задълженията на органите за управление,
както и въпросите, свързани с дейността на
клоновете, се уреждат с правилник, приет от
Министерския съвет.
(8) За осъществяване дейността на предпри
ятието по този закон държавата предоставя за
ползване и управление имущество – публична
и частна държавна собственост.
(9) Дейността на Държавно предприятие
„Българо-германски център за професио
нално обучение“ по изпълнение на неговите
публични задачи се подпомага от държавата
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чрез бюджета на Министерството на труда и
социалната политика и чрез предоставяне на
публични средства.
(10) Предприятието не може да участва в
търговски или граждански дружества.
(11) Предприятието няма право да сключва
договори за кредити с търговски банки и други
финансови институции, освен ако за това има
изрично решение на Министерския съвет.
(12) Срещу имуществото – публична дър
жавна собственост, предоставено на предпри
ятието, не може да се насочва принудително
изпълнение.
(13) Предприятието не може да се прива
тизира и срещу него не може да се открива
производство по несъстоятелност.“
§ 6. В глава осма „Работа на български
граждани в други държави и на чуждестранни
граждани в Република България“ преди чл. 67
се създава наименование „Раздел І Заетост на
български граждани в чужбина“.
§ 7. След чл. 69 се създава наименование
„Раздел ІІ Заетост на чужденци в България“.
§ 8. В чл. 71, ал. 1, т. 2 след думите „българ
ски граждани“ се поставя запетая и се добавя
„граждани на държави – членки на Европей
ския съюз, на други държави – страни по Спо
разумението за Европейското икономическо
пространство, и на Конфедерация Швейцария“.
§ 9. Създава се чл. 72а:
„Чл. 72а. (1) При наемане на работа или
приемане на чужденец работодателят изисква
от него да представи валиден документ за
пребиваване, нотариално заверено копие от
който съхранява за срока на наемането или
приемането. Работодателят не носи отговор
ност, ако представеният му документ се окаже
недействителен.
(2) Работодателят уведомява Националната
агенция за приходите за датата на действително
започване на работа на чужденеца по реда на
чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда.“
§ 10. В чл. 73 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 7:
„(2) Не се разрешава наемането на работа
на незаконно пребиваващи на територията на
Република България чужденци.
(3) В случай че работодател наеме на ра
бота незаконно пребиваващ на територията на
Република България чужденец в нарушение на
забраната по ал. 2, той му дължи уговореното
възнаграждение, но не по-малко от минимал
ната работна заплата, установена за страната
или за съответната икономическа дейност, за
период три месеца, освен ако работодателят
или наетото лице не докаже друга продължи
телност на наемането. Плащането е дължимо
и след завръщането на чужденеца в държавата
на обичайното му пребиваване, включително
разходите по превода на плащането.
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(4) Ако работодателят не изплати задълже
нието по ал. 3, наетите на работа незаконно
пребиваващи на територията на Република
България чужденци могат да предявят иск
срещу него в давностните срокове по Закона
за задълженията и договорите и по реда на
Гражданския процесуален кодекс.
(5) Върху изплатеното по ал. 3 възнаграж
дение се дължат съответните данъци и осигу
рителни вноски, предвидени за наетите лица
по българското законодателство.
(6) Работодателят поема разходите за връ
щане на незаконно пребиваващия чужденец.
(7) Когато работодателят е подизпълнител,
изпълнителят, чийто пряк подизпълнител е ра
ботодателят, както и всеки следващ изпълнител,
чиито подизпълнители са те, когато се установи
по безспорен начин, че са знаели за наруше
нието на ал. 2 и не са информирали органите
за контрол на чужденците, могат да отговарят
заедно с работодателя или вместо него за за
дълженията по ал. 3, 4 и 5, както и по чл. 82а.“
§ 11. Създава се чл. 73а:
„Чл. 73а. Министърът на труда и социалната
политика след консултации със социалните
партньори и по препоръка на Националния
съвет по трудова миграция може да наложи
ограничения на достъпа на чужденци, вклю
чително на висококвалифицирани, до пазара
на труда съобразно състоянието, развитието и
обществените интереси на пазара на труда.“
§ 12. В глава осма след чл. 74 се създава
раздел ІІІ „Висококвалифицирана заетост на
чужденци в България“ с чл. 74а, 74б, 74в, 74г
и 74д:
„Чл. 74а. (1) При наемане на работа на
чужденци за целите на висококвалифицирана
заетост се издава единно разрешение за пре
биваване и работа тип „синя карта на ЕС“
съгласно разпоредбите на Закона за чужде
нците в Република България и правилника за
прилагането му.
(2) Условията и редът за издаване, подно
вяване, отказ и отнемане на синята карта на
ЕС се определят с Правилника за прилагане
на Закона за чужденците в Република България
(обн., ДВ, бр. 43 от 2000 г.; изм., бр. 15 и 87
от 2004 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 49 от 2007 г. и
бр. 44 от 2008 г.).
Чл. 74б. (1) Агенцията по заетостта дава
писмено разрешение за упражняване на висо
коквалифицирана заетост за издаване на синя
карта на ЕС от органите на Министерството
на вътрешните работи.
(2) Условията и редът за даване, отказ или
оттегляне на разрешението по ал. 1 се определят
с наредбата по чл. 74, ал. 1.
(3) За даване и продължаване на разреше
нието по ал. 1 работодателят внася такса в
размер на 400 лв.
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Чл. 74в. (1) Упражняването на висококва
лифицирана заетост от чужденци в България
е в съответствие с българското трудово и оси
гурително законодателство и при условията на
чл. 71, ал. 1, т. 1, 3 и 4.
(2) Притежателят на синя карта на ЕС е
равнопоставен на българските граждани по
отношение на:
1. предоставяните услуги по чл. 17, ал. 1,
т. 1 и 3;
2. условията на труд, включително запла
щането, уволнението, безопасността и здравето
при работа, условията за достъп, подчинява
нето на задължения и ползването на права на
социална сигурност в рамките на правото на
Европейския съюз и други;
3. достъпа до стоки и услуги, включително
обществени;
4. образованието и професионалното обу
чение;
5. плащанията на придобити законоуста
новени пенсии за старост, свързани с прихо
дите, в размер, приложим съгласно правото
на държавата членка или държавите членки
длъжници при преместване в трета държава,
без да се засягат съществуващите двустранни
споразумения;
6. признаването на дипломи за завършено
образование;
7. признаването на удостоверения и други
доказателства за професионална квалификация
в съответствие със Закона за признаване на
професионални квалификации;
8. свободата на сдружаване, присъединяване
и членство в организации на работници и слу
жители или работодатели, както и в професи
онални и съсловни организации, включително
по отношение на предоставяните привилегии
от такова членство, освен когато по силата
на закон, устав или друг нормативен акт се
изисква българско гражданство.
(3) От правата по ал. 2 се ползват само
притежатели на синя карта на ЕС и членове на
техните семейства, които обичайно пребивават
на територията на Република България.
(4) При преместване в друга държава – член
ка на Европейския съюз, ползването на пра
вата по ал. 2, т. 1 – 5 се преустановява след
получаване на синя карта на ЕС или на друго
разрешение за пребиваване от следващата
държава членка, или при изтичане на срока
на пребиваване в България.
(5) Условията по ал. 2 не възпрепятстват
налагането на мерки за административна при
нуда по глава пета от Закона за чужденците в
Република България.
Чл. 74г. (1) През първите две години на
законна висококвалифицирана заетост притежа
телят на синя карта на ЕС може да упражнява
на територията на Република България само
дейности, отговарящи на условията, при които
му е издадена синята карта на ЕС.
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(2) През периода по ал. 1 притежателят на
синя карта на ЕС може да смени работодателя
си само след получаване на писмено разреше
ние от Агенцията по заетостта.
(3) Разрешението по ал. 2 се дава или от
казва при условията и по реда, определени с
наредбата по чл. 74, ал. 1.
Чл. 74д. (1) В случай че остане без работа,
притежателят на синя карта на ЕС има право
в рамките на три месеца да търси и да започне
работа при спазване изискванията на чл. 74г, ал. 2.
(2) До получаване на разрешение относно
смяната на работодателя обстоятелството по
ал. 1 не е основание Агенцията по заетостта
да предложи отнемане на синя карта на ЕС.
(3) Правото по ал. 1 може да бъде ползвано
еднократно в рамките на срока на валидност
на синята карта на ЕС.
(4) При възникване на обстоятелството по
ал. 1 притежателят на синя карта на ЕС се
регистрира в Агенцията по заетостта по реда
на чл. 18, ал. 2, т. 1 и 2, ал. 4 – 6 и в срока
по чл. 18, ал. 5.
(5) Когато не са спазени разпоредбите на
ал. 3 и 4, както и условията за достъп до пазара
на труда съгласно наредбата по чл. 74, ал. 1,
Агенцията по заетостта изготвя мотивирано
предложение за отнемане или неподновяване
на синя карта на ЕС.“
§ 13. В глава девета в раздел І се създават
чл. 78а и 78б:
„Чл. 78а. (1) Въз основа на оценка на рис
ка Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда“ извършва контрол по наемането на
работа на чужденци.
(2) Оценката на риска по ал. 1 се извършва
с оглед идентифициране на икономическите
дейности и сектори, в които се наблюдава или е
вероятно да се извърши наемане на незаконно
пребиваващи чужденци. Оценката на риска се
извършва въз основа на анализ на наличните
данни за търсенето и предлагането на работна
сила, включително на чужденци, по дейности
и сектори, нивото на предлаганото заплащане,
регистрирани нарушения и други данни, които
могат да имат отражение за идентифициране
на нарушения по чл. 73, ал. 2.
Чл. 78б. (1) Чужденци, които са незаконно
наети на работа, могат лично или чрез упъл
номощени от тях физически и/или юридически
лица да сигнализират Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“ за нарушения на
чл. 73, ал. 2, извършени от техния работодател.
(2) Трети лица, които имат доказан законен
интерес от спазването на чл. 73, ал. 2, имат
право да се включат от името или в подкрепа на
незаконно нает на работа чужденец с неговото
съгласие в административните и гражданските
производства, предвидени по този закон и по
Закона за административните нарушения и
наказания.
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(3) Оказването на съдействие по ал. 1 и 2
на чужденците, които са незаконно наети на
работа, не се смята за подпомагане на неза
конно пребиваване.
(4) Упълномощаването по ал. 1 и съгласието
по ал. 2 се удостоверяват нотариално.“
§ 14. Създава се чл. 82а:
„Чл. 82а. (1) На работодател, нарушил разпо
редбата на чл. 73, ал. 2, когато нарушението не
съставлява престъпление, се налага глоба или иму
ществена санкция в размер, определен по чл. 48в
от Закона за чужденците в Република България,
освен ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Работодателите по ал. 1, които са юриди
чески лица, не могат да участват в мерките за
насърчаване на заетостта по този закон за период
една година от констатиране на нарушението.
(3) На чужденец, нарушил изискванията на
чл. 74г и 74д, може да бъде отнета синята карта
или отказано нейното подновяване по реда на
Закона за чужденците в Република България
и правилника за прилагането му.“
§ 15. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така: „Допъл
нителни разпоредби“.
2. В § 1:
а) създава се т. 27а:
„27а. „Висококвалифицирана заетост“ е
наемане на работа на лице, което притежава
необходимата за съответната работа компетент
ност – придобито висше образование, което се
удостоверява с диплома, удостоверение или
друг документ, издаден от компетентен орган,
след обучение с продължителност, не по-малка
от три години, проведено от образователна
институция, призната като висше училище от
съответната държава.“;
б) създават се т. 36, 37 и 38:
„36. „Синя карта на ЕС“ е документът за
пребиваване и работа на чужденец, определен
в § 1, т. 1г от допълнителните разпоредби на
Закона за чужденците в Република България.
37. „Незаконно пребиваващ чужденец“ е
понятието, определено в § 1, т. 3б от допълни
телните разпоредби на Закона за чужденците
в Република България.
38. „Незаконно наемане на работа на чужде
нец“ е наемането на работа на незаконно пре
биваващ чужденец на територията на Република
България, както и наемането или приемането
на чужденец без съответното разрешение или
регистрация от Агенцията по заетостта.“
3. Създават се § 1а, § 1б и § 1в:
„§ 1а. Министерството на труда и социалната
политика до 1 юли на всяка календарна година
представя на Европейската комисия информа
ция за извършените проверки през предходната
календарна година по идентифицираните с
оценката на риска по чл. 78а, ал. 2 икономи
чески дейности и сектори както в абсолютни
стойности, така и в процентно изражение
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спрямо работодателите в дадената дейност или
сектор. Информацията следва да отразява и
постигнатите резултати от проверките.
§ 1б. Разпоредбите на чл. 70, ал. 1 и чл. 71,
72, 72а, 73, 73а, 74, 74а – 74д, 78а, 78б и 82а
се прилагат за чужденци – граждани на трети
държави.
§ 1в. Този закон въвежда изискванията на:
1. Директива 2009/50/ЕО на Съвета от
25 май 2009 г. относно условията за влизане и
пребиваване на граждани на трети държави за
целите на висококвалифицирана трудова заетост
(OB, L 155/17 от 18 юни 2009 г.);
2. Директива 2009/52/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за пред
виждане на минимални стандарти за санкциите
и мерките срещу работодатели на незаконно
пребиваващи граждани на трета държава (OB,
L 168/24 от 30 юни 2009 г.).“
§ 16. В § 7а от преходните и заключителните
разпоредби думите „до 31 декември 2010 г.“ се
заменят с „до 31 декември 2011 г.“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. (1) Държавно предприятие „Българогермански център за професионално обучение“
е правоприемник на Българо-германските
центрове за професионално обучение в Па
зарджик, Плевен и Стара Загора, създадени с
Постановление № 255 на Министерския съвет от
2001 г. за преобразуване на български държавни
професионални училища с германско участие в
българо-германски центрове за професионално
обучение (обн., ДВ, бр. 97 от 2001 г.; изм., бр. 78
от 2005 г., бр. 101 от 2007 г. и бр. 93 от 2009 г.),
Българо-германския център за професионално
обучение – Смолян, създаден с Постановление
№ 283 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ,
бр. 101 от 2007 г.), и Българо-германския център
за професионално обучение – Царево, създаден
с Постановление № 30 на Министерския съвет
от 2009 г. (ДВ, бр. 14 от 2009 г.) – юридически
лица по чл. 60 от Закона за администрацията
и второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити към министъра на труда и социална
та политика, и поема правата, задълженията,
правоотношенията, имуществото, активите и
пасивите по баланса им към датата на влизане
в сила на този закон.
(2) Трудовите правоотношения с директорите
и с работниците и служителите в центровете
по ал. 1 се уреждат при условията и по реда
на чл. 123 от Кодекса на труда.
§ 18. В Закона за чужденците в Република
България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70
от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от
2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от
2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от
2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13,
26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и
103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г. и бр. 9 от 2011 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
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1. В чл. 10, ал. 1 се създава т. 23:
„23. е представил документ с невярно съ
държание или е декларирал неверни данни.“
2. В чл. 25:
а) в ал. 1 се създават т. 14 и 15:
„14. малолетни и непълнолетни деца, родени
и изоставени от родител/и – чужд/и гражданин/
ни, на територията на Република България,
които са настанени в институция или други
алтернативни социални услуги от резидентен
тип като мярка за закрила;
15. малолетни и непълнолетни деца, изоста
вени от родител/и – чужд/и гражданин/ни, на
територията на Република България, които са
настанени в институция или други алтернативни
социални услуги от резидентен тип като мярка
за закрила.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Редът за установяване на обстоятелства
и условията по ал. 1 се определят с правилника
за прилагане на закона.“
3. В чл. 26, ал. 1 числото „22“ се заменя с
„23“.
4. В чл. 33 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Чужденците, пребиваващи кратко
срочно или продължително на територията на
Република България, могат да осъществяват
дейност по трудово правоотношение или като
командировани лица само след получаване на
разрешение или регистрация от органите на Ми
нистерството на труда и социалната политика.
(3) Чужденците, получили разрешение за
работа или регистрация съгласно ал. 2, могат да
извършват трудова дейност само при работода
теля или местното лице и за срока, определени
с разрешението за работа или регистрацията.“
5. В чл. 33ж се създава ал. 3:
„(3) Република България незабавно и без фор
малности приема обратно чужденец, на когото е
издала разрешение за дългосрочно пребиваване,
и членовете на неговото семейство, когато от
друга държава – членка на Европейския съюз,
е отнето или отказано правото на пребиваване.“
6. В чл. 33к:
а) в ал. 1 след думата „пребиваване“ се добавя
„и работа“ и накрая се добавя „по смисъла на
Закона за насърчаване на заетостта“;
б) в ал. 2 в изречение първо след думата
„пребиваване“ се добавя „и работа“ и в изречение
второ думите „се издава разрешение за преби
ваване“ се заменят с „разрешението се издава“.
7. В чл. 33л, ал. 4 се създава изречение вто
ро: „При съответно прилагане на разпоредбите
на ал. 2 на членовете на семейството на при
тежателя на синя карта на ЕС може да бъде
издадено разрешение за временно пребиваване.“
8. В глава трета „б“ „Пребиваване на граж
дани на трети страни за целите на висококва
лифицираната трудова заетост“ се създават
чл. 33н и чл. 33о:
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„Чл. 33н. Периодът на безработица не е ос
нование за отнемане на синя карта на ЕС или
за отказ за продължаване срока на пребиваване
на притежателя є, когато не превишава три
последователни месеца или когато не възникне
повече от веднъж в периода на валидност на
синята карта на ЕС.
Чл. 33о. Членовете на семейството на при
тежател на синя карта на ЕС могат да получат
самостоятелно разрешение за продължително
пребиваване при условията на чл. 24е, ал. 4.“
9. В чл. 45 се създава ал. 4:
„(4) Разноските, свързани с връщането и
обратното приемане на притежателя на синя
карта на ЕС и на членовете на семейството му,
издадени от друга държава членка, са за сметка
на кандидата и/или на неговия работодател.“
10. Създава се чл. 46в:
„Чл. 46в. Република България незабавно и
без формалности приема обратно притежателя
на синя карта на ЕС, издадена от Република
България, и членовете на неговото семейство,
включително когато синята карта на ЕС е с
изтекъл срок на валидност или е отнета при
разглеждане на заявлението.“
11. В чл. 48:
а) в ал. 1, т. 2 съюзът „и“ се заменя с „или“;
б) в ал. 2 думите „приели на работа“ се за
менят с „наели на работа или приели законно
пребиваващи“ и след думите „в размер“ се
добавя „от 2000 до“;
в) в ал. 3 след думата „санкция“ се добавя
„в размер от 4000“.
12. Създава се чл. 48в:
„Чл. 48в. (1) Наказва се с глоба от 750
до 7500 лв. физическо лице, наело на работа
незаконно пребиваващ чужденец, доколкото
извършеното не съставлява престъпление.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице, се налага имуществена
санкция в размер от 3000 до 30 000 лв.
(3) Когато нарушенията по ал. 1 и 2 са из
вършени повторно, се налага глоба от 1500 до
15 000 лв., а на юридическите лица се налага
имуществена санкция от 6000 до 60 000 лв.
(4) Наказанията по ал. 1 – 3 се прилагат за
всеки нает незаконно пребиваващ чужденец.“
13. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) създава се т. 3б:
„3б. „Незаконно пребиваващ чужденец“ е
всеки чужденец – гражданин на трета държава,
който се намира на територията на Република
България и не отговаря или е престанал да отго
варя на условията за престой или пребиваване.“;
б) в т. 9 след думите „дейността по чл. 24,
ал. 1, т. 2“ се добавя „и по чл. 25, ал. 1, т. 13“.
§ 19. В Закона за признаване на професио
нални квалификации (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.;
изм., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г. и
бр. 8 и 9 от 2011 г.) в чл. 8, ал. 1 се създава т. 4:
„4. висококвалифицирани работници и
притежават виза по чл. 15, ал. 1 от Закона за
чужденците в Република България.“
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§ 20. В Закона за обществените поръчки
(обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от
2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33,
37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98
и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52,
54, 97, 98 и 99 от 2010 г. и бр. 19 от 2011 г.) в
чл. 47, ал. 2 се създава т. 4:
„4. има наложено административно наказа
ние за наемане на работа на незаконно преби
ваващи чужденци през последните до 5 години.“
§ 21. Законът влиза в сила от 15 юни 2011 г.
с изключение на § 5, който влиза в сила от
1 юли 2011 г., и § 16, който влиза в сила от
1 януари 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 25 май 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6407

РЕШЕНИЕ

за промени в ръководството и състава на
Комисията по икономическата политика,
енергетика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 4 от Правилника за ор
ганизацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Валентин Алексиев Николов за
заместник-председател на Комисията по ико
номическата политика, енергетика и туризъм.
2. Избира Румен Кирев Данев за член на
Комисията по икономическата политика, енер
гетика и туризъм.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 1 юни 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6755

РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и
допълнение на Конституцията на Република
България, вх. №154-01-50, внесен на 26 май
2011 г. от група народни представители
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 34 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за обсъждане
на Законопроект за изменение и допълнение на
Конституцията на Република България.
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2. Временната комисия изпълнява функци
ите на водеща комисия по Законопроекта за
изменение и допълнение на Конституцията на
Република България.
3. Комисията се състои от 19 народни пред
ставители, от които 9 от Парламентарната група
на ПП ГЕРБ, 3 от Парламентарната група на
Коалиция за България, 3 от Парламентарната
група на „Движение за права и свободи“, 2 от
Парламентарната група на партия „АТАКА“, 1
от Парламентарната група „Синята коалиция“
и 1 независим народен представител.
4. Избира за председател, заместник-пред
седатели и членове на Временната комисия,
както следва:
Председател: Искра Фидосова Искренова.
Заместник-председатели:
Менда Кирилова Стоянова,
Любен Андонов Корнезов,
Алиосман Ибраим Имамов,
Огнян Стоичков Янакиев,
Екатерина Иванова Михайлова.
Членове:
Валентин Алексиев Николов,
Димитър Николов Лазаров,
Димитър Борисов Главчев,
Доброслав Дилянов Димитров,
Емил Йорданов Радев,
Красимир Георгиев Ципов,
Юлиана Генчева Колева,
Янаки Боянов Стоилов,
Румен Стоянов Овчаров,
Христо Дамянов Бисеров,
Лютви Ахмед Местан,
Павел Димитров Шопов,
Димитър Йорданов Чукарски.
5. Решенията по същество се приемат с две
трети от присъстващите народни представители.
Решенията по процедурни въпроси се прие
мат с обикновено мнозинство от присъстващите
народни представители.
6. В срок до седем дни Временната коми
сия предлага на Народното събрание правила
за процедурата относно Законопроекта за
изменение и допълнение на Конституцията на
Република България.
7. Временната комисия се създава за срока
на приемането, респективно отхвърлянето на
Законопроекта за изменение и допълнение на
Конституцията на Република България.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 1 юни 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
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РЕШЕНИЕ
за приемане на Процедурни правила за провеждане на избор за попълване на квотата
на Народното събрание във Висшия съдебен
съвет
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 130, ал. 3 от Конституцията
на Република България и § 2 от допълнителните
разпоредби на Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема следните Процедурни правила за
провеждане на избор за попълване на квотата
на Народното събрание във Висшия съдебен
съвет:
1. Народното събрание провежда избор за
попълване на квотата на Народното събрание
във Висшия съдебен съвет на 20 юли 2011 г.
(сряда).
2. Предложения за избиране на членове на
Висшия съдебен съвет от квотата на Народното
събрание се внасят от народните представи
тели до 17 юни 2011 г. включително, заедно с
проект на решение.
3. Предложените кандидати трябва да от
говарят на изискванията на чл. 130, ал. 2
от Конституцията на Република България и
съответните изисквания на чл. 17 и чл. 18 от
Закона за съдебната власт.
4. Внесените предложения се публикуват на
интернет страницата на Народното събрание
заедно с приложената кратка биография на
кандидатите.
5. Председателят на Народното събрание
включва внесените проекти за решения като
точка в програмата за работата на Народното
събрание за 20 юли 2011 г.
6. Внесените проекти за решения и предложе
ните кандидатури се представят от вносителите
в рамките на 10 минути.
7. Кандидатите могат да бъдат изслушвани
в рамките на 10 минути в заседанието при
избора им.
8. Народното събрание провежда разисквания
по предложените кандидатури.
9. След приключване на разискванията
внесените проекти за решения се подлагат на
гласуване по реда на постъпването им.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 2 юни 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6756
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РЕШЕНИЕ

за приемане на Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.
Народното събрание на основание чл. 3,
ал. 2 от Закона за енергетиката
РЕШИ:
Приема Енергийната стратегия на Република
България до 2020 г. (приложение).
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 1 юни 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Приложение

ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2020 Г.
За надеждна, ефективна и по-чиста енергетика
ПОГЛЕД КЪМ 2020 Г.
Енергийната стратегия е основополагащ
документ на националната енергийна политика,
която се одобрява от Министерския съвет и се
приема от Народното събрание на Република
България.
Настоящата национална енергийна стратегия
до 2020 г. отразява политическата визия на
Правителството на европейското развитие на
България, съобразена с актуалната европейска
рамка на енергийната политика и световните
тенденции в развитието на енергийните тех
нологии.
Отправната точка на европейската енергийна
политика е в няколко приоритетни направления:
1) Овладяване на негативните промени в
климата;
2) Намаляване енергоемкостта на икономи
ката и увеличаване на енергийната ефективност,
включително към енергийно независими сгради;
3) Ограничаване на външната зависимост на
Европейския съюз (ЕС) от вносни енергийни
ресурси, и
4) Насърчаване на икономическия растеж
и заетостта,
като по този начин да се обезпечи сигурна
и достъпна енергия за потребителите.
Тези приоритети са непостижими без на
личието на развит вътрешен енергиен пазар.
Устойчивото енергийно развитие е изве
дено като център на енергийната политика
и постигането му е обвързано с дългосрочни
количествени цели до 2020 г.:
o 20-процентно намаляване на емисиите на
парникови газове спрямо 1990 г.;
o 20-процентов дял на ВЕИ в общия енер
гиен микс и 10-процентов дял на енергия от
възобновяеми източници в транспорта;
o Подобряване на енергийната ефективност
с 20 %.
Енергийната стратегия е насочена към
преодоляване на основните предизвикателства
пред българската енергетика към настоящия
момент, а именно:
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1) Високата енергийна интензивност на
БВП: Въпреки положителната тенденция за
подобряване, енергийната интензивност на на
ционалния БВП е с 89% по-висока от средната
за ЕС (при отчитане на паритета на покупа
телната способност);
2) Високата зависимост от внос на енергийни
ресурси: България осигурява 70% от брутното
си потребление чрез внос. Зависимостта от
внос на природен газ, суров нефт и ядрено го
риво е практически пълна и има традиционно
едностранна насоченост от Руската федерация;
3) Необходимостта от екологосъобразно
развитие: Светът е изправен пред предизвика
телствата от промените в климата, повлияни
от нарастването на обема на емисиите от
парникови газове.
Основните приоритети в Енергийната страте
гия могат да се сведат до следните пет направ
ления: гарантиране сигурността на доставките
на енергия; достигане на целите за възобно
вяема енергия; повишаване на енергийната
ефективност; развитие на конкурентен енергиен
пазар и политика, насочена към осигуряване
на енергийните нужди, и защита на интересите
на потребителите. Тези приоритети определят
и визията на правителството за развитие на
енергетиката през следващите години, а именно:
o Поддържане на сигурна, стабилна и на
деждна енергийна система;
o Енергетиката остава водещ отрасъл на
българската икономика с ясно изразена вън
шнотърговска насоченост;
o Акцент върху чиста и нискоемисионна
енергия – ядрена и от възобновяеми източници;
o Баланс на количество, качество и цени
на електроенергията, произведена от възобно
вяеми източници, ядрена енергия, въглища и
природен газ;
o Прозрачно, ефективно и високопрофеси
онално управление на енергийните компании.
Разнообразяването на източниците и марш
рутите за доставка на природен газ е важно
за националната сигурност и енергийната
независимост на страната, елемент на които
е и възможното изграждане на терминали за
втечнен и за сгъстен природен газ, включи
телно чрез участието на България в проекти
на съседни страни. Ще положим максимални
усилия за изграждане на реверсивни връзки
с Гърция, Турция, Сърбия и Румъния и ще се
търсят възможности както за разширение на
съществуващото газово хранилище в „Чирен“,
така и за изграждане на ново хранилище в
„Галата“. С оглед гарантиране на енергийна
независимост държавата при строго спазване на
екологичните изисквания активно ще подкре
пя развитието на нови находища на природен
газ, в т. ч., но не само, шистов газ и дълбоки
сондажи в Черно море.
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Ефективно използване на местните енер
горесурси: акцент на националната енергийна
стратегия от гледна точка на сигурност и
устойчивост е запазването и развитието на
въглищната индустрия при строго спазване на
нормите за опазване на околната среда. В тази
връзка съществуващият въглищен потенциал
на България ще бъде използван в максимална
степен. Държавата ще подкрепи въглищните
централи, като оказва подкрепа за пълното
изпълнение на екологичните изисквания, вклю
чително на ограниченията за пределно допус
тими норми на вредни емисии (серни, азотни
оксиди и прах), ще извършва мониторинг и ще
търси международна подкрепа за проекти за
изграждане на нови и/или заместващи мощ
ности, работещи на базата на местни въглища,
при задължително използване на съвременни
високоефективни и нискоемисионни технологии
с улавяне и съхранение на въглероден диоксид.
С оглед на екологосъобразното развитие на
националната енергетика и в съответствие с
българското и европейското законодателство
ще бъде подготвен времеви график за модер
низация или затваряне на силно замърсява
щи производствени мощности, като техните
собственици ще бъдат задължени да спазват
приетите екологични норми.
Възобновяемите енергийни източници като
важни местни неизчерпаеми ресурси ще бъдат
приоритет на националната енергийна полити
ка. За постигане на повече от 16 %-ен дял на
ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия
в страната след 2020 г. ще бъдат използвани
максимално както водният потенциал, така и
другите източници на чиста енергия (вятър,
слънце, геотермални води, биомаса). За тази цел
държавата и общините ще имат активна роля и
ще подкрепят частните инициативи в процеса
на повишаване енергийната независимост на
публичните и жилищните сгради чрез санира
не и намаляване на енергийните разходи чрез
изграждане на слънчеви инсталации за топла
вода, локални отоплителни системи, базирани
на биомаса или термални и геотермални енер
гийни източници, и др. Усилията ни ще бъдат
насочени и към максимално оползотворяване
на хидроенергийния потенциал на България, в
т.ч. водите на реките Дунав, Арда, Места и др.
В търсене на разумния баланс между налич
ния енергиен ресурс в страната и европейските
цели за чиста енергия българската държава
ще продължи да подкрепя и насърчава разви
тието на ядрената енергетика. Ще отстояваме
позициите си пред европейските институции
за запазване и увеличаване дела на ядрената
енергетика в страната чрез максимално удъл
жаване експлоатационния срок на блокове 5
и 6 на АЕЦ „Козлодуй“, както и изграждането
на 2000 Мвт нови ядрени мощности. Основен
ангажимент ще бъде и изграждане на нацио
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нално хранилище за ниско- и средноактивни
радиоактивни отпадъци и хранилище за сухо
съхраняване на отработено ядрено гориво в
съответствие с най-добрите международни
стандарти, както и инвестирането в обекти за
окончателното съхранение на отработеното
ядрено гориво.
Предстои развитие на пазара на електри
чески екоавтомобили, както и на системи за
съхранение на енергията. Използването на еко
автомобили, включително такива, захранвани
с електроенергия, произведена от ВЕИ, е още
една стъпка към изграждане на българските
„зелени“ градове на бъдещето и на необходи
мата за тях инфраструктура.
Заедно с енергийната ефективност, енергоне
зависимите сгради, електромобилите и увелича
ването на дела на енергията от възобновяеми
източници усилията ще бъдат насочени и към
изграждане на най-новите системи за управле
ние – т.нар. „умни“ енергийни мрежи (Smart
Grid), базирани на математически изчисления
на поведението на преносната и разпределител
ната система на ниско и високо напрежение и
участието на мощности на ВЕИ в нея, както
и оценка на данните от електромерите за дис
танционни измервания. Smart Grid е енергийна
инфраструктура от ново поколение, която ще
подобри качеството на услугата и ще позволи
по-гъвкаво потребление на енергията.
Енергийното спестяване е мярката с найвисока степен на готовност за прилагане и
сигурен път за постигане на европейската цел
за 20-процентно намаляване на емисиите пар
никови газове до 2020 г. В тази връзка усилията
на българската държава ще бъдат насочени към
подобряване на ефективността при производ
ството на електрическа и топлинна енергия,
намаляване на загубите при пренос и разпре
деление на енергия, ускоряване използването
на по-икономични превозни средства и по-ин
тензивно използване на обществения транспорт,
своевременно подобряване на енергийните
характеристики на съществуващите сгради и
въвеждане на по-строги енергийни стандарти за
новостроящи се сгради, включително енергийно
независими сгради, и последователна данъчна
политика за по-ефективно използване на енер
гията. В резултат на повишаване на енергий
ната ефективност при крайното потребление
и в енергийния сектор и увеличаване дела на
пряко използвания природен газ и възобновяеми
енергийни източници на практика България ще
увеличи капацитета си за износ на енергия с
допълнителни над 1500 МВт.
Областните управители и кметовете на
общини ще разполагат с широки правомощия
за организация и координация на дейностите,
свързани с изпълнение на националните про
грами за енергийна ефективност и рационално
използване на местните възобновяеми източ
ници. Включването в плановете за развитие
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на населените места на оползотворяването
на локалните ресурси от ВЕИ ще допринесе
за постигане на целите за местно устойчиво
развитие. Децентрализираното производство на
енергия от ВИ или използването на слънчевата,
вятърната, геотермалната енергия и биомасата
съобразно местния потенциал и нужди е сектор
с големи перспективи в страната – по този
начин се избягват всички разходи, свързани
с присъединяване към мрежите и загуби по
пренос и разпределение на енергия.
Приоритет на правителството е развитието
и разширяването на битовата газификация в
страната. В момента само 1,5% от българските
домакинства са газифицирани. Увеличаването
на този процент до 30% през 2020 г. и замяната
на използваната електрическа енергия за ото
пление с високоефективни уреди на природен
газ може да доведе до над един милиард лева
спестени разходи за енергия на домакинствата.
Като приоритет остава и запазване на центра
лизираното топлоснабдяване, като дружествата
трябва да бъдат технически модернизирани
и финансово стабилизирани. Активно ще се
подкрепят методите за високоефективно ком
бинирано производство на топлинна и елек
трическа енергия. За целта ще се разработи и
приеме Програма за стабилизиране и развитие
на топлофикационния сектор.
За да създадем доверие и прозрачност на
електроенергийния пазар, до края на 2011 г. ще
създадем електроенергийна борса в страната,
чрез която, залагайки принципа на конкурент
ност, ще постигнем прозрачно ценообразуване,
гъвкавост в договарянето, максимално използ
ване на междусистемните преносни капацитети
и възможност за едновременно разпределение
на енергия и капацитет. Чрез българската
електроенергийна борса на практика ще бъде
реализирана европейската политика за интег
риране на националните пазари и създаване
на добре функциониращи регионални пазари,
а впоследствие и на общ европейски пазар.
България трябва да се позиционира стабилно
на регионалната енергийна карта и да реали
зира възможностите за износ на електрическа
енергия за страните от региона, включително
Турция, Гърция, Италия и др.
Държавата ще продължи да води и целенасо
чена политика към създаване на благоприятен
инвестиционен климат и ще насърчава частната
инициатива за финансиране на енергийни про
екти в България. Ще бъде оказвана институци
онална подкрепа на проекти със стратегическо
значение за енергийната сигурност.
За увеличаване на развойната дейност в
енергетиката ще търсим финансова подкрепа
както чрез облекчаване достъпа на инвеститори
до научни разработки, така и чрез специализи
рани кредитни линии и средства от европейски
фондове и програми. Чрез средства, набрани
от търговете за квоти за емисии на парнико
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ви газове и чрез други финансови източници
и фискални инструменти, ще се подпомага
производството и потреблението на енергия от
възобновяеми източници и инвестиции в нови
баласиращи централи.
Всички изброени приоритети имат еднаединствена цел: Постигане на високотехноло
гична, сигурна и надеждна енергийна система,
базирана на съвременни технологии, която да
5
5отговаря на европейските
критерии, като съ
щевременно използва максимално наличния
ресурс в България и защитава в най-висока
степен българските потребители.
Гарантиране
сигурността на
доставките на
енергия

Осигуряване на
енергийните
нужди и защита
на потребителите

Достигане
целите за дял
на ВЕИ

УСТОЙЧИВОСТ
КОНКУРЕНТО
СПОСОБНОСТ
СУГУРНОСТ НА
ДОСТАВКИТЕ

Повишаване
на енергийната
ефективност
Развитие на
конкурентен
енергиен пазар

I. ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ
1. Европейска рамка
Пет са приоритетните области за Европа1
по пътя към по-голяма сигурност и непрекъс
натост на енергийните доставки: изграждане
на необходимата инфраструктура и разнообра
зяване на енергийните доставки; съгласувани
външни отношения в областта на енергетиката
и укрепване на солидарността; подобряване на
запасите от нефт и природен газ и на механиз
мите за реагиране при криза; допълнителни
спешни усилия за увеличаване на енергийната
ефективност; подобряване използването на
местните енергийни ресурси на ЕС.
Първата област е особено важна за енергий
ната сигурност. Европейските мрежи изискват
милиарди евро инвестиции за заменяне на ос
таряваща инфраструктура и за адаптиране към
нисковъглеродни и възобновяеми енергийни
източници. Жизненоважни за енергийната си
гурност на ЕС са следните шест стратегически
инициативи:
o Свързване на все още изолираните енер
гийни пазари в Европа (Балтийски план за
свързване на енергийните системи);
o Разработване на Южен газов коридор
за доставки на природен газ от източници в
района на Каспийско море и Близкия изток.
За целта Европейската комисия (ЕК) и дър
жавите членки трябва да работят съвместно с
партньори като Азербайджан, Туркменистан,
Ирак, Египет, Сирия и Йордания с общата цел
за бързо осигуряване на твърди ангажименти
Втори стратегически енергиен преглед [COM
(2008) 781 окончателен].
1
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за доставка на природен газ и изграждане на
газопроводи. В по-дългосрочен план доставките
на природен газ от страни като Узбекистан и
Иран биха представлявали допълнителен зна
чителен източник за доставки в ЕС;
o Втечненият природен газ има важно значе
ние за осигуряване на ликвидност и разнообразие
на европейските газови пазари. Създаденият в
ЕС капацитет за втечнен природен газ трябва да
бъде достъпен за всички държави членки – ди
ректно или чрез други държави членки, въз
основа на солидарни споразумения. Това е от
особена важност за тези държави членки, които
понастоящем зависят предимно от единствен
доставчик на природен газ;
o Цялостно завършване на Средиземно
морския енергиен пръстен, свързващ Европа
и Южното Средиземноморие чрез преносни
връзки за електроенергия и природен газ;
o Приоритетно изграждане на преносни
връзки за природен газ и електроенергия по
оста Север-Юг в Централна и Югоизточна
Европа;
o Офшорна морска електропреносна мрежа
в Северно море – за оптимизиране използването
на вятъра в Северно море.
2. Статус
България осигурява повече от 70 % от брутно
то си енергийно потребление чрез внос, като за
2008 г. този показател е 76 %. Зависимостта от
внос на природен газ и суров нефт е практически
пълна и има традиционно едностранна насоче
ност от Руската федерация. Руският природен
газ се доставя по едно трасе – през Украйна.
Освен това страната ни разчита изцяло на внос
на ядрено гориво от Русия, макар ядрената
енергия съгласно методика на Евростат да се
счита за местен енергиен източник.
Фиг. 1. Зависимост от внос на горива 2008 г., %
Зависимост от внос на горива 2008, %

Нефт

Природен газ

Въглища

Обща енергийна
зависимост
0%
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20%

40%

60%

80%

100%

Вътрешно производсво на първична енергия

Източник: НСИ
Преобладаващото количество топлинна енер
гия се произвежда на базата на природен газ
и рисковете за крайните потребители са много
по-ниски. Топлофикациите са длъжни да поддър
жат резерви от алтернативни горива, които да
създават буфер между доставките на природен
газ и топлоснабдяването на потребителите.
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Фиг. 2. Структура на вложените енергоносители
за производство на електрическа и топлинна
енергия през 2008 г., % на база хил. тона условно гориво
Структура на вложените енергоносители за производство на
електрическа и топлинна енергия през 2008 г., % на база хил.
туг
0.4%

2.0%

38.1%

32.6%

9.8%
1.1%
местни въглища 38.1%
течни горива 1.1%
ядрена енергия 32.6%
ПАВЕЦ 0.4%

16.0%
вносни въглища 16.0%
газообразни горива 9.8%
ВЕИ 2.0%

Източник: МИЕТ
Като цяло, регионът на Централна-Източна
Европа се характеризира с високо равнище на
зависимост от внос на нефт и газ, фрагменти
рани пазари и липса на междусистемни връзки
между съседните държави. Освен това, тъй като
потоците са предимно в посока Изток-Запад,
този регион е особено уязвим по отношение
на сигурността на газовите доставки.
Зависимостта от внос при електропроизвод
ството е значително по-ниска – 54%, главно в
резултат на традиционно интензивното използва
не на местни лигнитни въглища и хидроенергия.
Това дава възможност за стабилизиране цените
на националния електропроизводствен микс и
относителната им независимост от промените
в цените на течните горива и природния газ.
3. Режими за изграждане на нова енергийна
инфраструктура
Изискването за надеждно енергоснабдяване на
България налага отчитане както на националните
специфики, така и на правилата на ЕС. От гледна
точка на европейската рамка важно е да бъде
отбелязано, че конкуренцията при изграждане
на електропроизводствени мощности се осигу
рява чрез прозрачна разрешителна процедура.
Същността на тази процедура се състои в това,
че всеки инвеститор има правото на свободно
решение за влагане на средства в нова централа,
като поема както рисковете, така и печалбите от
инициативата си. При тази процедура собстве
никът на новата мощност сам търси реализация
на произведената електрическа енергия.
В случай че не бъдат изградени достатъчно
електропроизводствени мощности въз основа на
разрешителната процедура, държавите членки
трябва да гарантират сигурността на доставките
чрез въвеждане и организиране на търгове за
изграждане на нови мощности.
В българското законодателство и практика са
въведени и се прилагат и двата вида процедури,
като втората – тръжната процедура, се иници
ира от електроенергийния системен оператор
(ЕСО), одобрява се от Министерския съвет и
се провежда от ДКЕВР.
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Националната мрежова инфраструктура (за
електроенергия и природен газ) се развива по
други правила. Тъй като мрежите са естествени
монополи, тяхното опериране и инвестициите
в развитието и поддръжката им са предмет на
дългосрочно планиране, а размерът на необходи
мите средства за това се одобрява от енергийния
регулатор на базата на оценка на нуждите на
системата и на потребителите.
Изключение са транснационалните газопре
носни мрежи, които пресичат териториите на
няколко транзитни страни от находището до
потребителите. Проектите за нови транзитни
инфраструктури се характеризират с високи
инвестиционни разходи, дълъг период на възвръ
щаемост и високи рискове (ресурсни, пазарни,
финансови и политически).
4. Политика и насоки за развитие
Енергийната сигурност е елемент на национал
ната сигурност и предпоставка за икономическа
стабилност. Подобряването на енергийната сигур
ност е дългосрочен процес, изискващ значителни
инвестиции и устойчива политика, насочена към:
o Намаляване на зависимостта от внос на
енергийни ресурси, особено на тези с нестабилни
и неуправляеми цени;
o Диверсификация на доставчиците и на
източниците;
o Диверсификация на трасетата.
Конкретно за периода до 2020 г. българската
политика, насочена към подобряване на енер
гийната сигурност, ще се развива в следните
основни направления:
(1) България има директен интерес и пряко
ще участва в реализацията на стратегическите
инициативи на ЕС за изграждане на необходимата
инфраструктура и разнообразяване на енергийните
доставки за ЕС, а именно – Южен газов коридор,
достъп до втечнен природен газ и междусистемни
връзки по оста Север-Юг и др. Предвид високата
газова зависимост и незадоволителната енергийна
инфраструктура в страната тези инициативи са
от особена важност както за нас, така и за целия
регион на Югоизточна Европа.
(2) Приоритетните инфраструктурни проекти
не могат да бъдат реализирани без създаването за
целта на адекватни финансови инструменти. Освен
използването на съществуващите инструменти
(като TEN-E programme, сътрудничество с ЕИБ
и ЕБВР, публично-частни партньорства) предстои
въвеждането на нов, по-ефикасен финансов ин
струмент – Инструмент за енергийна сигурност и
инфраструктура (Energy Security and Infrastructure
Instrument). Използването на тези средства трябва
да бъде приоритетно насочено към тези страни и
региони, които понастоящем са силно зависими
от единствен доставчик на природен газ и пора
ди незадоволителна инфраструктура не могат да
се възползват от механизмите за солидарност и
реагиране при кризи, функциониращи на евро
пейско ниво. Тъй като България и регионът на
Югоизточна Европа са типичен пример в това
отношение, на национално и на регионално ниво
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ще полагаме усилия координирано с държавите
от региона достатъчно средства от тези инстру
менти да бъдат насочени именно към такъв тип
национални и регионални проекти.
(3) Краткосрочните инвестиционни мерки,
които трябва да бъдат незабавно изпълнени
с оглед гарантиране на газовата сигурност, са
тестване на реверсивните връзки и изграждане
на междусистемни връзки със съседните страни,
разширяване на капацитета за съхранение на
природен газ и за дневен добив до необходимата
за покриване на потреблението степен, преговори
за нови договори с Руската федерация.
(4) Приоритетно инвестиране в геоложки
проучвания за нови находища на нефт и газ,
включително за шистов газ, и дълбоки сондажи
в Черно море.
(5) Ядрената енергетика ще бъде подкрепяна
институционално не само като перспективен ресурс
за производство на беземисионна електрическа
енергия, но и поради натрупания успешен опит и
професионален капацитет за опериране на ядрени
мощности. Подкрепата ще бъде съпроводена с
високи изисквания по отношение на сигурност,
безопасност, управление на ядрените отпадъци
и извеждане от експлоатация. Страната ни ще
участва активно в разработването на новите мерки
за ядрена безопасност в международен мащаб.
(6) Значението на местните въглища за енер
гийната сигурност е неоспоримо. Българската
енергийна политика ще следи технологичното
развитие по отношение на ефективност на про
изводството и чисти въглищни технологии и ще
прилага технологичните постижения в съответ
ствие с европейските изисквания и икономиче
ските възможности на страната. За да може и
в бъдеще местните въглища да имат стабили
зираща роля в националното производство на
електрическа енергия, при изграждането на нови
и обновяването на съществуващите електроцен
трали ще се прилагат съвременни технологични,
високоефективни и нискоемисионни решения.
(7) Нарастващият дял на възобновяемите
енергийни източници е възможност за диверси
фикация на собствените източници и в съчетание
с мерките за енергийна ефективност допринасят
съществено за гарантиране на енергийната си
гурност. С оглед успешно изпълнение на целите
за ВЕИ държавата ще окаже институционална
подкрепа на инвеститори в допълнителни нови
мощности, които ще бъдат необходими за
балансиране на производството от централи,
използващи възобновяеми източници.
(8) Като задача остава и запазване и развитие
на централизираното топлоснабдяване, като друже
ствата трябва да бъдат технически модернизирани
и финансово стабилизирани. Активно ще се под
крепят методите за високоефективно комбинирано
производство на топлинна и електрическа енергия
с акцент върху технологиите, използващи ВЕИ,
включително отпадъчна биомаса, растителни и
животински отпадъци.
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(9) Изграждането на газоразпределителна мре
жа на територията на страната е все още в нача
лен етап. Едва 1,5% от българските домакинства
имат достъп до природен газ, докато за Европа
този процент е 55%. Същевременно близо 40% от
използваната енергия в българските домакинства
(включително за отопление и домакински нужди)
е електрическата, докато за Европа този процент
е 11%. Прекалената „електрификация“ на бита
в страната води до три пъти повече разходи на
първична енергия в сравнение с екологичната
и по-евтина алтернатива – пряко използване на
природен газ. Заместването на електрическата
енергия с природен газ за отопление и за дома
кински нужди в бита ще допринесе за трикратно
спестяване на първична енергия и по тази причина
трябва да се разглежда като един от начините за
подобряване на енергийната сигурност.
(10) Техническа обезпеченост на енергий
ната система, отнасяща се до надеждността
на енергийните мощности, на преносната и
разпределителните мрежи, е елемент на наци
оналната енергийна сигурност. Важно условие
за гарантиране на непрекъсваемостта и качест
вото на енергоснабдяването е инвестирането в
разширяването и рехабилитацията на мрежите.
Реализацията на тези политики е с двупосо
чен ефект върху енергийната сигурност. От една
страна, увеличеното потребление на природен газ
ще доведе до нарастване на зависимостта от внос
на енергийни ресурси. От друга страна, обаче,
газификацията ще подобри енергийната сигур
ност, тъй като ще намали нуждата от първични
ресурси. Подобен противоречив ефект ще има и
увеличаването на ядреното електропроизводство.
От гледна точка на енергийна сигурност и
устойчиво развитие най-предпочитан енергиен
ресурс са възобновяемите източници. Съще
временно обаче сравнително по-скъпите към
момента технологии за оползотворяването им
не позволяват тяхното бързо навлизане. Поради
това ядрената енергия и природният газ пред
ставляват подходящи ресурси за прехода към
нисковъглеродни енергетика и икономика.
(11) Като страна – членка на ЕС, България ще
участва в бъдещите инициативи на Европейската
комисия за свързване на трасетата за доставка
между Балтийско, Адриатическо и Черно море
по Газовата ос Север-Юг, основани на силните
страни на регионалното сътрудничество, с цел
подпомагане изпълнението на енергийни инфра
структурни проекти и подобряване на пазарното
развитие в региона.
II. НАМАЛЯВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ПАР
НИКОВИ ГАЗОВЕ
1. Европейска рамка
Светът е изправен пред предизвикателствата
от промените в климата, предизвикани от на
растването на обема на емисиите от парникови
газове. Един от основните източници на емисии
от парникови газове е потреблението на енергий
ни ресурси. Поради това устойчивото енергийно
развитие, конкретно – намаляването на емисиите
на парникови газове, е изведено като център на
енергийната политика.
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Общностните цели, известни като „20-20-20
до 2020 г.“, са разпределени на национално ниво
и ще бъдат постигнати чрез усилията на всички
държави членки. Разпределянето на задължител
ните цели е извършено на базата на справедливи
критерии – отчитане нивото на БВП на човек
от населението за съответната държава членка,
постигнатият напредък, както и прогнозите за
икономически растеж. Държавите членки с понисък БВП на човек от населението от средния
за ЕС получават редуцирани цели за сметка на
тези държави членки, чийто БВП на човек от
населението е по-висок от средния за ЕС-27.
Общата европейска цел за намаляване емиси
ите на парникови газове с 20% до 2020 г. спрямо
базовата 1990 г. ще се реализира чрез:
o Намаляване с 10% спрямо 2005 г. на еми
сиите от инсталации, които са извън Европей
ската схема за търговия с емисии на парникови
газове (сгради, лека промишленост, транспорт,
земеделие и отпадъци);
o Намаляване с 21% спрямо 2005 г. на еми
сиите от инсталации, участващи в Схемата за
търговия с емисии (всички големи индустриал
ни и енергийни източници на емисии, както и
авиационният сектор).
2. Статус
Делът на емисиите парникови газове от
всички енергийни дейности, включени в секто
рите енергетика, индустрия, транспорт, селско
стопанство и домакинства, представлява 70%2.
Тези от сектор „Енергетика“ са 40% от общите
емисии на парникови газове в страната.
Електропроизводствените централи и топ
лофикациите са основен източник и емитират
над 25 млн. тона СО2 годишно, като за 2009 г.3
количеството емитирани емисии само от въ
глищните централи е 19,8 млн. тона СО2. Тези
енергийни дружества са задължени да участват
в европейската Схема за търговия с квоти на
емисии на парникови газове. Схемата работи
на принципа „замърсителят плаща“. Плащането
се състои в закупуване на квоти за отделяне на
определени количества парникови газове при
производството на електроенергия и топлинна
енергия и в резултат на други производствени
дейности. Целта на схемата е да насърчи по па
зарен начин развитието и разпространението на
нискоемисионни и високоефективни технологии.
През периода 2008 – 2012 г. схемата функционира
чрез система на национални тавани за емисии
и национални планове за разпределянето на
квоти за търговия с емисии на парникови га
зове между инсталациите. На практика обаче
българските инсталации започнаха ефективното
си участие в схемата едва в началото на 2010 г.
след одобрението от ЕК на Националния план
за разпределние на квоти за търговия с емисии
на парникови газове за периода 2008 – 2012 г.
Национални инвентаризации на парниковите
газове, 2005 – 2008.
3
Верифицирани доклади на операторите съгласно
ЗООС.
2
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Фиг. 3. Емисии на парникови газове по сектори на българската икономика, млн. тона СО2 еквивалент (1990 – 2008 г.)

Емисии на парникови газове по сектори, млн. тона СО
СО2
еквивалент (1990-2008)
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2

Източник: Международна агенция по околна
среда
Въглеродната интензивност на електрое
нергията, определена като съотношение на
общите емисии на централите спрямо общото
производство на електроенергия през 2008 г.,
е 555 кг/МВтч.4
3. Участие в Европейската схема за търговия
с емисии на парникови газове от 2013 г.
От началото на 2013 г. стартира третият
осемгодишен период на Европейската схема за
търговия с емисии на парникови газове. Отпа
дат фиксираните национални тавани за емисии,
като се въвежда общ таван за целия ЕС, който
намалява линейно през всяка година от периода
до 2020 г., в съответствие с поставената цел от
21% намаление на емисиите спрямо нивата от
2005 г. Разпределението на безплатни квоти се
извършва от държавите членки въз основа на
преходни правила за хармонизираното безплатно
разпределяне на квоти за емисии съгласно член
10а от Директива 2003/87/ЕО, валидни за целия
ЕС. Основният принцип при разпределнието е,
че безплатните квоти ще се определят въз основа
на предварително одобрени продуктови показа
тели за целия ЕС, а не въз основа на общите
исторически емисии от всяка инсталция, както
беше през периода 2008 – 2012 г. Показателите
представляват прагова стойност на количеството
безплатни квоти, които дадена инсталация може
да получи за единица произведена продукция.
Увеличава се значително делът на квотите, които
държавите членки ще разпределят чрез търг.
Принципът „замърсителят плаща“ се запазва.
Енергийни баланси на Република България,
НСИ и верифицирани доклади на операторите
съгласно ЗООС.
4

Запазва се задължението за инсталациите да
връщат ежегодно количество квоти, равно на
техните верифицирани емисии на парникови
газове през предходната година. Не се предвижда
безплатно разпределяне на квоти на произво
дителите на електрическа енергия, като те ще
са задължени да закупуват всички необходими
им квоти от 2013 г. За страните с електроенер
гийни сектори, характеризиращи се с висока
зависимост от един вид изкопаеми горива или
незадоволително ниво на свързаност с европей
ската електроенергийна система, е предвидена
възможност за дерогация от това правило. Десет
страни членки, включително България, могат да
кандидатстват за посочената дерогация.
Квотите, които държавите членки не раз
пределят безплатно, ще бъдат предлагани
на търгове, организирани в съответствие с
Регламент (ЕС) № 1031/2010 от 12 ноември
2010 г. относно графика, управлението и други
аспекти на търга на квоти за емисии на пар
никови газове съгласно Директива 2003/87/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
за установяване на схема за търговия с квоти
за емисии на парникови газове в рамките
на Общността и купувани по постигнатите
тръжни цени. България ще участва съвместно
с останалите държави членки в обща тръжна
платформа, която предстои да бъде създадена.
Всяка държава членка ще получава ежегодно
определени количества квоти, предназначени за
предлагане на търговете. Количествата квоти
не са разпределени пропорционално, а чрез
преразпределителен механизъм, насочващ до
пълнителни количества към държавите членки
с по-нисък БВП от средния за ЕС, включително
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за България. Приходите от търгове ще се съ
бират в националните бюджети на държавите
членки, което ще осигури ежегодно относител
но по-високи приходи за по-бедните държави.
Не по-малко от 50% от тези приходи трябва
да бъдат използвани за борба с климатичните
промени, включително за насърчаване на ВЕИ,
въвеждане на чисти въглищни технологии (за
улавяне и съхранение на СО2) и смекчаване
на социалните последствия от увеличените
енергийни разходи.
С оглед смекчаване на отрицателните ико
номически последствия от прилагането на па
кета „Енергетика/Климат“ и в съответствие с
принципите на солидарност държавите членки
с по-нисък от средния брутен вътрешен продукт
на човек от населението, каквато е България,
получиха редуцирани национални цели и из
вестни компенсации за сметка на останалите
страни от ЕС. Въпреки това преходът към
нисковъглеродна енергетика неминуемо ще
доведе до нарастване на енергийните разходи.
Адекватността и своевременността на полити
ческите решения и мерки ще определят цената,
която българският бизнес и гражданите ще
трябва да заплатят за прехода към нисковъ
глеродна енергетика.
4. Политики
Намаляването на емисиите на парникови
газове може да бъде постигнато чрез:
o Използване на по-малко енергия, т. е.
подобряване на енергийната ефективност при
производството и при потреблението на енергия;
o Използване на по-чиста енергия, т. е. подо
бряване на енергийния микс чрез увеличаване
дела на нискоемисионната енергия;
o Бърз технологичен напредък, в т. ч. въ
веждане на нови енергийни (чисти въглищни)
технологии.
Предвид стабилизиращата роля на местните
въглища като ресурс за електропроизводство
държавата ще подкрепи финансово и институ
ционално изграждането на централи с техно
логии за улавяне и съхраняване на въглероден
диоксид чрез схемите и механизмите, приети
на европейско ниво, и при балансирана по
литика между екологичното законодателство
и насърчаването на местните енергоресурси.
За постигане на устойчиво развитие без
болезнени икономически последици за стра
ната ни обаче е необходимо съобразяване на
следните по-важни стъпки в краткосрочен и
средносрочен план:
(1) В бюджета на страната ще постъпват
допълнителни приходи от продажбата на квоти
на търг. Поне 50% от тези приходи трябва да
бъдат бъдат вложени в екологични проекти
за намаляване емисиите на парникови газове,
като развитие на възобновяемите енергийни
източници, енергийна ефективност и въвеждане
на т. нар. „умни мрежи“, мерки за предотвра
тяване на обезлесяването и увеличаване на
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залесяването и повторното залесяване, безо
пасно за околната среда улавяне и съхранение
на CO2 в геоложки формации, насърчаване на
преход към видове транспорт с ниски емисии
и обществен транспорт и други.
(2) С оглед на пълното оползотворяване на
предоставените на България права за търгуване
ще положим необходимите усилия да подгот
вим и своевременно да създадем работещи
механизми, включително чрез участие в единна
общоевропейска платформа за провеждане на
търгове за емисионни квоти, така че с приходите
да могат да се оползотворят предоставените
права на държавата.
(3) Наред с приходите, които ще бъдат съ
брани на национално ниво чрез търговете на
квоти, до 300 млн. емисионни квоти с прогнозна
стойност между 6 и 9 млрд. евро са заделени
на европейско ниво за финансиране на чисти
технологии – демонстрационни проекти за
улавяне и съхранение на въглероден диоксид и
иновативни проекти за възобновяема енергия.
Правилата и критериите за избор на проекти
с тези средства вече са определени с решение
на ЕК от 3 ноември 2010 г. България като дър
жава членка ще се възползва от възможността
и се подготвя да кандидатства за финансиране
на такива проекти на националната територия
още в първата процедура – до края на 2011 г.,
както и във втората – до края на 2012 г.
III. УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДЕЛА НА ВЪЗ
ОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИ
ЦИ В ОБЩОТО КРАЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ
НА ЕНЕРГИЯ
1. Европейска рамка
Развитието на сектора на възобновяемата
енергия придобива все по-важна роля за дости
гане политическите цели на ЕС. Използването
на ВЕИ се разглежда като един от основните
фактори за преминаване към нисковъглеродни
икономики, за развитие на нови високотехно
логични производства и осигуряване на т. нар.
„зелен“ растеж и „зелени“ работни места.
Директива 2009/28 за поощряване на енерги
ята от възобновяеми източници постави общата
рамка за развитие на сектора в ЕС, включваща
общоевропейска цел за увеличаване дела на
ВЕИ до 20% в общото крайно потребление на
енергия до 2020 г.
Делът на възобновяемата енергия в общото
крайно потребление на енергия на ЕС е 8,5%
през базовата 2005 г., което означава, че за
Общността е нужно средно увеличение от 11,5%
за постигане на целта от 20% през 2020 г. За
реализирането на тази цел са приети инди
видуални, правно обвързващи цели за всяка
държава членка.
Предвиждат се гъвкави механизми, чрез
които общоевропейската цел за ВЕИ да бъде
изпълнена с най-малко разходи. За тази цел
са приети схеми, които дават възможност
тези държави членки, които могат да развиват
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ВЕИ относително евтино, да продават изли
шъка на страните, в които това производство
е по-скъпо, така че в крайна сметка общата
цел на ЕС да бъде постигната с възможно
най-малко разходи.
Въведени са специфични правила за сътрудни
чество между страните членки чрез изпълнение
на съвместни проекти, свързани с производството
на електрическа енергия, топлинна енергия и
енергия за охлаждане от възобновяеми източни
ци, както и съвместни проекти с трети държави
в областта на електрическата енергия.
Директива 2009/28 предвижда и съществен
стимул за по-широко разпространение на елек
трическите превозни средства, захранвани с
енергия от възобновяеми източници, като при
отчитане на националния баланс в дела на
ВЕИ използваната от тях енергия се отчита в
увеличение от 2,5 пъти.
2. Статус и потенциал
По данни за базовата 2005 г. (съгласно Ев
ростат) енергията от възобновяеми източници
в страната възлиза на 1 млн. тне или 9,4% от
общото крайно потребление на енергия, от
които: биомаса – 70%, хидроенергия – 24%, и
други ВЕИ – 6%.
Към настоящия момент в България най-пъл
ноценно се използва потенциалът на твърдата
биомаса предимно като гориво за отопление
в бита и в обществени сгради, както и на хи
дроенергията посредством ВЕЦ.
С бързи темпове се развива производството
на електрическа енергия от вятърни и слънчеви
централи, както и използването на слънчева
енергия за покриване на нуждите от топла
вода в бита.
Според Националния план за действие за
енергията от възобновяеми източници сумар
ният технически потенциал за производство на
енергия от възобновяеми източници в България
е приблизително 4500 ktoe годишно. Разпределе
нието му между различните видове източници е
неравномерно, като най-голям дял притежават
хидроенергията (~29%) и биомасата (~34%).
Географското положение на България предопре
деля сравнително минималния дял на вятърната
енергия (~7,5%) и енергията на приливи, отли
ви и морски вълни. В същото време страната
притежава значителни горски ресурси и развито
селскостопанско производство – източници както
на твърда биомаса, така и на суровина за про
изводство на биогаз и течни горива.
Таблица 1. Прогнозен потенциал на възобновяемите енергийни източници в България по
актуализирана оценка от 2009 г.
Възобновяем източник спо
ред Регламент 1099/2008 г. за
енергийната статистика

Технически
достъпен по
тенциал, ktoe

1

2

Хидроенергия

1290

Геотермална енергия

18 (331)*

Слънчева енергия

389
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2

Енергия на приливи, отливи Неуточнен
и вълни
Вятърна енергия

315

Твърда биомаса

1524

Биогаз

280

Течни горива

366

Общо

4495

* Стойността, посочена в скобите, отразява
потенциала, достъпен при използване на реинжек
ционни технологии.

Фиг 4. Дялове на възобновяемите източници
от техническия им потенциал в България, %
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Източник: Национален план за действие за
енергията от възобновяеми източници съгласно
Директива 2009/28
С оглед използване в максимална степен
на водния потенциал на България усилията
ни ще бъдат насочени към оползотворяване
хидроенергийните възможности на р. Дунав,
както и на реките Арда и Места.
Усилията ни ще бъдат насочени към из
граждане на хидроенергийни комплекси по р.
Дунав чрез използване на гъвкавите механизми,
предвидени в Директива 2009/28. Тези проекти
ще допринесат за изпълнението на националната
цел за ВЕИ и за подобряване на екологичните
показатели на електроенергийния микс.
След въвеждането в експлоатация на Хидро
възел „Цанков камък“ и пренасочване на водите
на р. Места към каскада „Доспат – Въча“ ще
се увеличи използваемостта на изградените
хидроенергийни мощности.
3. Механизми за подкрепа
Енергията от възобновяеми източници има
един основен недостатък – тя все още е значи
телно по-скъпа в сравнение с енергията, про
извеждана от конвенционални източници и по
традиционни технологии – въглища, природен
газ, ядрено гориво. Това представлява барие
ра пред разпространението на възобновяема
енергия по пазарен път и налага използването
на различни схеми и механизми за подкрепата
им, за да привлекат интереса на инвеститорите.
България провежда целенасочена политика
за изграждане на национална схема от меха
низми за подпомагане развитието на ВЕИ. С
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най-голяма подкрепа се ползват производителите
единствено тази за потребление на възобно
вяеми източници в транспортния сектор е
на електрическа енергия от ВЕИ, за които са
задължителна – 10-процентов дял на енергия
осигурени:
от възобновяеми източници в транспортното
o Приоритетно присъединяване към мрежата;
потребление до 2020 г.
o Гарантирано изкупуване на произведената
Постигането на националната цел през 2020 г.
електроенергия;
зависи основно от постиженията в областта
o Гарантирана възвръщаемост чрез преферен
на енергийната ефективност при крайното по
циални цени на произведената електроенергия;
требление на енергия, при транспортирането/
o Облекчено кредитиране;
разпределението на електрическа и топлинна
o Облекчени административни процедури.
енергия и при потреблението на електрическа
Извън системата на преференциално цено
енергия за собствените нужди на централите.
образуване други механизми за насърчаване
Това е и причината политиката в областта на
развитието на ВЕИ на практика не се прилагат.
енергийната ефективност и тази за поощрява
Отчитаме още, че при производството на енер
не на възобновяемата енергия да бъдат тясно
гия от възобновяеми източници за топлинни и
синхронизирани с оглед постигане на национал
охладителни нужди механизмите за подкрепа
ните цели в двете направления при най-ниски
не са развити в достатъчна степен.
разходи и с възможно най-висок положителен
Цените на енергията, произведена от възобно
икономически резултат.
вяеми източници, са единствените, които ще
В Прогнозния документ и в Националния
намаляват в по-дългосрочна перспектива предвид
план за действие за енергията от възобновяеми
прогреса на производствените технологии. Це
източници е направена оценка, че:
ните на традиционните енергийни ресурси ще се
o При съществуващите механизми за на
повишават поради изчерпването на изкопаемите
сърчаване развитието на ВЕИ ще е свързано
ресурси и техните екологични характеристики.
с неоправдано високи обществени разходи по
Тези две тенденции ще доведат до сближаване
ради насърчаване само на част, при това – на
на съществуващите ценови различия. През след
скъпоструващи ресурси и технологии, от една
ващото десетилетие обаче не се очаква нуждата
страна, и ще бъде небалансирано спрямо съ
от подкрепа за навлизането на ВЕИ да отпадне.
ществуващия технически потенциал на ВЕИ,
4. Цели
от друга страна;
Националната задължителна цел, която
o При подобряване на съществуващите
България трябва да постигне, е 16% от общото
механизми за насърчаване на ВЕИ и при
крайно потребление на енергия в страната през
разширяване на техния обхват развитието на
2020 г. да бъде от възобновяеми източници,
ВЕИ ще бъде постигнато с по-ниски разходи
като страната получава най-ниското допълни
за обществото;
телно увеличение (6,6%) спрямо останалите
o При едновременно подобряване на енергий
държави членки.
ната ефективност и на механизмите за насърча
Националната цел трябва да бъде постигната
ване на ВЕИ националната цел може да бъде
чрез увеличаване на производството на електри
значително преизпълнена. Преизпълнението на
ческа енергия от възобновяеми източници, на
целта ще позволи на страната да продава „излишъ
крайното потребление на енергия от възобно
ка“ – 1685 хил. тне за периода 2011 – 2020 г. – чрез
вяеми източници за отопление и охлаждане и
приетите механизми за трансфер на сертификати
на потреблението на енергия от възобновяеми
източници в транспорта. От секторните цели
към други държави в ЕС.
Фиг 5. Свръхпроизводство/недостиг на енергия, произведена от възобновяеми източници в България,
2010 – 2020 г., при подобряване на механизмите за насърчаване на ВЕИ, ktoe
Свръхпроизводство/недостиг на енергия произведена от възобновяеми
източници в България, 2010-2020г. , при подобряване на механизмите за
насърчаване на ВЕИ, ktoe
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Направените анализи показват, че най-трудна
за осъществяване предвид строгите изисквания
за устойчивост на биогоривата е 10% цел за
възобновяема енергия в транспортния сектор.
Поради това специално внимание ще бъде насо
чено към възможностите за развитие на пазара
на електрически превозни средства, захранвани
от енергия от възобновяеми източници.
5. Политика
С оглед създаване на необходимите условия
за устойчивото развитие на ВЕИ секторите
в България и достигане и преизпълнение на
националната цел предстои процес на усъвър
шенстване на провежданите в момента политики
и съществуващата нормативна база.
Политиките за подкрепа предстои да бъ
дат въведени с новия Закон за енергията от
възобновяеми източници, като основно ще
бъдат съсредоточени към преодоляване на съ
ществуващите бариери чрез осъществяване на:
(1) Регулаторна/законодателна подкрепа при
спазване на принципите за гъвкавост, които да
отразяват адекватно всички изменения в па
зарната среда и технологичния напредък, като:
o Доразвиване на регулаторните механизми
и въвеждане на по-ясни, прозрачни и недискри
минационни правила и критерии по отношение
на интегрирането към електроенергийните
мрежи на производителите на електрическа
енергия от възобновяеми източници, както и
стимулиране на необходимите инвестиции в
изграждане на техническа инфраструктура и
управление, както и прилагане на концепцията
за „умни мрежи“;
o Въвеждане на ясни правила и регламен
тиране на отговорностите на производителите
на електрическа енергия от възобновяеми
източници и мрежовите оператори при при
съединяване на енергийни обекти, развитие
на мрежите за предоставяне на необходимия
капацитет и реализация на заявени инвести
ционни намерения;
o Създаване на необходимата законова рамка
за осигуряване достъп на производителите на
биогаз, преработен до метан, до газопреносната
мрежа по подобие на приоритетното присъе
диняване на производители на електроенергия
от възобновяеми източници;
o Облекчаване на процедурите за изграждане
на малки (битови) ВЕИ енергийни мощности,
като инсталации за оползотворяване на слън
чевия потенциал за топла вода, отопление и/
или производство на електрическа енергия,
оползотворяване на потенциала от термална и
геотермална енергия, биомасата и др;
o Промени в действащите нормативни
документи по отношение на участниците в
инвестиционния процес и задълженията им във
връзка с изискванията на Директива 2009/28/ЕО
относно проектирането на сгради и използването
на енергия от възобновяеми източници в тях;
o Въвеждане на изисквания за ефективност
на битовите отоплителни уреди (инсталации),
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работещи с биомаса, с оглед намаляване на
общия обем на горска сеч в частта му за енер
гийни нужди;
o Подготвяне на нормативна уредба, уреж
даща регистрацията и сертификацията на ква
лифицирани монтажници на котли и печки за
биомаса, фотоволтаични и слънчеви топлинни
системи, повърхностни геотермални инсталации
и термопомпи във връзка с изискванията на
Директива 2009/28;
o Използване на най-добри практики от ЕС.
(2) Търговски преференции, данъчна и след
инвестиционна подкрепа:
o Създаване на ясни правила за поддържане
на относително еднаква норма на печалба за
всички производители на електрическа енер
гия от възобновяеми източници и понижаване
цената на произведената електроенергия в
дългосрочен аспект чрез текущо актуализи
ране на преференциалните изкупни цени за
електроенергия от възобновяеми източници на
базата на промени в инвестиционните разходи
и ефективността на технологиите;
o Удължаване след 2015 г. на срока за при
лагане на преференциалните изкупни цени и
задължително изкупуване на електроенергия
та, произведена от възобновяеми източници,
включително когато е произведена от централи
за комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия, работещи с възобновя
еми източници.
(3) Пряка финансова подкрепа:
o Изграждане на гъвкави финансови инстру
менти и схеми за подпомагане производството
на енергия от възобновяеми източници и биого
рива, отговарящи на спецификата на отделните
технологии за използване на възобновяеми
източници със средства, набрани от търговете
за квоти за емисии на парникови газове, фондо
вете на ЕС и чрез други финансови източници
и фискални инструменти;
o Специфична подкрепа на частни физи
чески лица за изграждане на инсталации за
оползотворяване на слънчевата, термалната и
геотермалната енергия и биомасата за битови
нужди в сградния фонд;
o Стимулиране изграждането на ВЕИ про
екти в нарушени терени;
o Специфична подкрепа за развитие и въ
веждане на електрически пътни превозни сред
ства, включително захранвани и с енергия от
възобновяеми източници, както и на системи
за съхранение на енергия;
o Постигане на равнопоставеност и баланси
раност между всички производители на енергия
от възобновяеми източници чрез увеличаване на
пряката финансова помощ за изграждане на енер
гийни мощности, задоволяващи собствени нужди;
o Осигуряване на финансова помощ за уве
личаване на развойната дейност в областта на
възобновяемите източници, електрически пътни
превозни средства и биогорива, облекчаване
достъпа на инвеститори до научни разработки.
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(4) Информационна и административна
подкрепа:
o Подобряване на административните про
цедури с оглед отстраняване на регулаторни и
нерегулаторни препятствия пред развитието на
ВЕИ. Една от възможностите в тази насока е
създаването на единен координиращ админи
стративен орган, който да отговаря за обработ
ването на всички административни документи
(разрешителни, лицензионни и др.), свързани с
инсталирането и ползването на ВЕИ технологии,
както и за предоставяне на административна
помощ на заявителите;
o Осигуряване на улеснен публичен дос
тъп до подробна актуална информация за
възможностите за използване на различните
ВЕИ технологии по географски райони чрез
ускорено реализиране на Национална публична
информационна система за ВЕИ, включваща
и актуална информация за: възможностите на
националната електроенергийна мрежа за при
съединяване на нови производители; територии
с произтичащи от екологичното законодателство
ограничения за изграждане на нови мощности
на възобновяеми източници, както и терито
риите, категоризирани по тристепенен цветови
код съобразно риска от конфликт с предмета
и целите на опазване на защитените зони и
биоразнообразието като цяло;
o Въвеждане на правила и изисквания за
провеждане на активни информационни кам
пании и осигуряване на достъпна информация
за мерките и схемите за подпомагане, нетните
ползи, разходи и енергийна ефективност на
оборудването и системите за използване на
електрическа, топлинна и енергия за охлаждане
от възобновяеми източници;
o Разширяване спектъра на обучение и
подготовка на висококвалифицирани специа
листи в новите направления: производство на
енергоносители от възобновяеми източници,
технологии за преобразуване и използване на
възобновяеми източници, включително въз
можности за производство на енергия в малки
мащаби, или т. нар. „разпределена енергия“:
съвременни системи за управление на електро
енергийните мрежи, включително във връзка с
интегрирането на възобновяемите източници в
електроенергийните мрежи и други.
(5) Засилване ролята на местните власти:
o Основна роля за повишаване използването
на местния потенциал на ВЕИ ще имат местните
и регионалните власти. От една страна – чрез
примера си за рационално използване на
енергията и местните възобновяеми ресурси,
от друга – чрез създаване на благоприятни
условия за развитие на частни инвестиции и
инсталиране на съоръжения и системи за из
ползване на електрическа енергия и енергия
за отопление и охлаждане от възобновяеми
източници в жилищните и индустриалните зони
на тяхна територия.
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o Съществен елемент е достъпът до финанси
ране, наличието на гъвкави финансови инстру
менти и схеми, отговарящи на спецификата на
отделните ВЕИ технологии и на възможностите
за получаване на техническа помощ както от
местните администрации, така и от фирмите
и гражданите.
(6) Управление на рисковете, свързани с
опазване на околната среда:
o Въвеждане на критериите за устойчивост
съгласно Директива 2009/28 за производство и
потребление на биогорива и течни горива от
биомаса. Използването на биогорива и биомаса
следва да води до намаляване емисиите на пар
никови газове при тяхното производство с поне
35% в краткосрочен план. От 1 януари 2017 г.
това намаление следва да бъде поне 50%, а от 1
януари 2018 г. – поне 60%, за биогоривата и теч
ните горива, произведени в инсталации, в които
производството е започнало след 1 януари 2017 г.;
o Въвеждане на изискване за разработване и
ежегодно актуализиране на карта на чувствителни
от гледна точка на опазване на околната среда
зони, включително зоните по мрежата „Натура
2000“, за които използването на потенциала на
отделни ВЕИ изисква съобразяване с по-строги
екологични норми или то вече не е разрешено
предвид достигане на съответни прагове за
концентрация. По този начин инвеститорският
интерес ще се насочи към такива места и зони,
за които няма риск за неблагоприятно въздейст
вие върху околната среда;
o Развитието на водноелектрическите центра
ли да съответства на заложените мерки, условия
и ограничения в плановете за управление на
речните басейни;
o При наблюдавана значителна промяна в
земеползването вследствие на производството
на биогорива и/или за изграждане на ВЕИ
инсталации въвеждане на корективни мерки
с цел да се запази земеделското производство
в тези региони и максимално да се ограничи
възможното повишаване на цените на основни
хранителни продукти;
o Въвеждане на условие във всички схеми
за държавна подкрепа на ВЕИ конкретните
проекти да отговарят на всички условия за
устойчивост и опазване на околната среда.
IV. ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА
ЕФЕКТИВНОСТ
1. Европейска рамка
Енергийното спестяване е мярката с найвисока степен на готовност за прилагане и
сигурен път за постигане на целта за 20-про
центно намаляване на емисиите на парникови
газове до 2020 г.
По време на пролетния Европейски съвет
през 2007 г. беше договорено да се увеличи
енергийната ефективност в Общността с оглед
да се спести 20% енергия до 2020 г. Същевре
менно обаче ЕС все още е далеч от постигането
на 20-процентовата цел. Актуалните прогнози
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предвиждат стабилизиране на потреблението
до 2020 г. на сегашните нива, съпроводено с
нарастване на БВП с 28%.
Поради това енергийната ефективност ще
продължи да бъде приоритет на енергийната
политика на Общността. В края на 2010 г.
Европейската комисия представи Съобщение
Енергетика 2020. Стратегия за конкурентна,
устойчива и сигурна енергетика, в която
постигането на енергийноефективна Европа
е първият от петте основни приоритета. За
постигане на европейските цели в областта
на енергийната ефективност предстои през
2011 г. да бъде представен нов по-амбициозен
и широкообхватен план за действие за енер
гийна ефективност.
Планът ще бъде последван от конкретни
регулаторни предложения в течение на нас
тоящата година и ще обхваща и важните
аспекти, свързани с финансирането по отно
шение на достъпа до средства, наличието на
новаторски продукти за финансиране, стимули
за поощрение на инвестициите в енергийната
ефективност, както и ролята на финансирането
от ЕС, по-специално от структурните фондове,
като се доразвива постигнатото на основата
на съществуващи успешни примери. Иденти
фицирани са четири приоритетни действия за
достигане на националните цели в областта на
енергийната ефективност, а именно:
o Оползотворяване на пълния потенциал за
икономия на енергия с акцент върху сградния
сектор и транспорта;
o Укрепване на конкурентоспособността на
промишлеността чрез повишаване на ефек
тивността, включително чрез въвеждане на
по-строги стандарти и по-добро етикетиране на
уредите и устройствата и прилагане на схеми
за управление на енергията (енергийни одити,
планове, енергийни мениджъри и др.);
o Увеличаване ефективността на енергийните
доставки, включваща повишаване на енергий
ната ефективност по веригата от производство,
през пренос до разпределение на енергията до
крайните потребители;
o Максимално използване на националните
планове за действие в областта на енергийната
ефективност.
Всички тези политики ще имат съществен
принос за изпълнение на Стратегията на ЕС
„Европа 2020“, включващо три тематични вза
имно подсилващи се приоритета, а именно:
1) Интелигентен растеж или развитие на
икономика, основана на знания и иновации.
2) Устойчив растеж или изграждане на ико
номика на основата на по-ефективно използване
на ресурсите, опазване на околната среда и
повишаване на конкурентоспособността.
3) Приобщаващ растеж или насърчаване на
икономика с висока заетост, допринасяща за
социална и териториална кохезия.
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Документът поставя рамка за реализиране
на последователни политически действия на
европейско и национално ниво в средносрочна
и дългосрочна перспектива, насочени към из
граждане на по-интелигентна и по-екологична
пазарна икономика, основана на нови знания
и иновативни решения, която да допринесе за
формиране на благоприятни условия за по-на
татъшно развитие на европейските икономики
и възможности за по-бързо преодоляване на
последствията от икономическата и финансо
вата криза. Потвърждават се целите „20-20-20“
на ЕС, като от държавите членки се очаква
определяне на целите за енергийна ефективност
на национално ниво.
2. Статус
Устойчивият икономически растеж през
последните години е съпроводен с тенденция
на намаляване на енергийната интензивност.
За периода 1999 – 2007 г. БВП нараства сред
ногодишно с 5,3%, докато брутното вътрешно
потребление на енергия нараства с 1,4%, а на
електрическа енергия – с 0,9%. Като резултат
енергийната интензивност на единица БВП
намалява с 25,4%.
Въпреки тази положителна тенденция енер
гийната интензивност на националния БВП е
с 89% по-висока от средната за ЕС (измерена
чрез брутното вътрешно потребление на енергия
за единица БВП и при отчитане на паритета
на покупателната способност) – 302 тне/М€05
спрямо 160 тне/ М€05 в ЕС. Значително по-ни
ски – 42,6%, са различията между националния
и европейския показател, измерен чрез край
ното енергийно потребление. Това е индикатор
за неефективно използване на първичните
енергийни ресурси, което се потвърждава и
от съотношението между получената енергия
и вложените ресурси. Това съотношение за
националния енергиен баланс е 49%, а за Ев
ропа – 64%. За сравнение това различие от 15
пункта показва, че в България се изразходват
годишно 3 млн. тне повече енергийни ресурси,
представляващи ~900 млн. евро повече разходи
за енергия годишно.
При така констатираните съществени раз
личия не може да се очаква, че българската
енергетика и икономиката ни като цяло могат
да бъдат успешно позиционирани на европей
ския пазар без значителни усилия в сферата
на енергийната ефективност – както при пре
образуването (производство и транспортиране),
така и при потреблението на енергия.
По силата на Закона за енергийната ефек
тивност бе създадена Агенция за енергийна
ефективност, чрез която са осигурени необ
ходимите институционални предпоставки за
прилагане на интегриран подход в областта на
енергийната ефективност.
По линията на публично-частното партньор
ство е създаден и вече успешно функционира
Български фонд за енергийна ефективност.
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Чрез него се осигурява финансиране на енер
гоефективни проекти в различни сектори на
производство и потребление на енергия.
3. Цели
Целите за енергийна ефективност засега не
са правно обвързващи за държавите членки, но
дискусии в това отношение се водят и регла
ментирането вероятно ще стане факт в близко
бъдеще. Независимо от европейските решения
ние трябва да започнем интензивна политика
на национално ниво.
България цели да намали с 50% енергийната
интензивност на БВП до 2020 г., като достигне
стойност на този показател 456 тне/М€05 спрямо
равнището му за 2005 г. 913.3 тне/М€05. Изпъл
нението на предстоящите за одобрение с Енер
гийната стратегия на Република България 2020
мерки и политики по отношение на повишаването
на енергийната ефективност има за цел да дове
де до подобряване на енергийната ефективност
приблизително с 25%, или спестяване на повече
от 5 млн. тне първична енергия в сравнение с
базовия сценарий за развитие към 2020 г.
Фиг 6. Брутно вътрешно потребление на енергия – базов сценарий и сценарий с максимално
оползотворяване на потенциала за енергийна
ефективност.
Брутно вътрешно потребление на енергия, млн.тне
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Тези наши намерения се мотивират с мно
гостранните ползи от енергоспестяването, а
именно:
o Ограничаване на климатичните проме
ни – спестяването на енергия е възможно найбързият и разходоефективен път за: постигане
на националните стратегически цели за борба
с климатичните промени, гарантиране на енер
гийната сигурност и постигане на устойчиво
икономическо и социално развитие.
o Конкурентоспособност, заетост и възста
новяване на икономиката – спестяването на
енергия ще направи нашата индустрия по-кон
курентна и българските граждани по-благосъс
тоятелни. В допълнение мерките за енергийна
ефективност в домакинствата и транспорта ще
създадат много работни места в страната.
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o Сигурност на енергоснабдяването – нацио
налната зависимост от внос на горива и енергия
понастоящем е 47% и ще се увеличава. Това
носи политически и икономически рискове.
Енергийната ефективност е най-евтиният и
ефективен начин за намаляване на тези рискове.
o Борба с енергийната бедност – част от бъл
гарските граждани имат затруднения с разходите
си за потребена енергия, които представляват
значителен дял от приходите им. Подпомага
нето на тези граждани да намалят енергийната
си консумация по разходоефективен начин е
най-подходящият начин за решаване на този
проблем. По отношение на публичните финан
си и енергийната им съставка от значение е
санирането на обществените сгради.
Поради това енергийната ефективност е с
най-висок приоритет в енергийната политика
на страната. Основните направления, при които
е налице потенциал за енергоспестяване, са:
o Спестяването на енергия при крайното
потребление, в т. ч. при домакинствата, транс
порта, индустрията и услугите;
o Спестяване на енергия в процесите на
производство и преобразуване на енергия, в
т.ч. развитие на газоразпределителната мрежа,
намаляване на загубите при пренос и разпреде
ление на енергия, повишаване на ефективността
на термичните централи, повишаване дела на
енергията, произведена по високоефективен
комбиниран начин.
Предложената цел за 50% намаляване на
енергийната интензивност на БВП е опреде
лена на базата на оценка на съществуващия
технически потенциал в страната, както и на
базата на анализ на достиженията на другите
държави членки. Ние ще я третираме като
минимална и задължителна за изпълнение цел.
4. Политика
(1) Висок потенциал за енергоспестяване
има в енергийния отрасъл – по цялата верига
на добив, трансформиране и транспортиране
на енергия. В това отношение приоритетна
задача на националния регулатор е да въведе
регулаторни и пазарни икономически стимули
за реализиране на мерки за енергийна ефек
тивност както за енергийните компании, така
и за крайните потребители.
(2) За да се създадат условия за ефективно
използване на енергия за отоплителни цели от
населението, ще създадем условия за достъп до
газоразпределителна мрежа на 30% от домакин
ствата в страната. Използването на природен
газ за отопление и битови нужди изисква три
пъти по-малко енергия в сравнение с използ
ването на електрическа енергия.
(3) Най-ефективният и сигурен начин за
задоволяване на енергийните нужди е децен
трализираното, включително в нашите домове,
производство на енергия от ВЕИ. Децентра
лизираното производство концентрира ком
плексни ползи, защото: избягва загубите при
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транспортирането на енергия, избягва разходи
за изграждане на преносна мрежа, използва
чист и неизчерпаем ресурс.
(4) Съществени усилия ще бъдат направени
за подобряване на енергийните характеристики
на сградите – частни и публични, включващи
и ускорено спрямо европейските норми въ
веждане на изискванията за сгради с близо
до нулево нетно потребление на енергия в
публичния сектор.
(5) Освен че централизираното топлоснаб
дяване е важен фактор за нашата енергийна
сигурност, то е средство за енергоспестяване.
Комбинираното производство на топлинна и
електрическа енергия ще продължи да бъде
подкрепяно и насърчавано, ако отговаря на
изискванията за високоефективност (икономия
на не по-малко от 10% енергийни ресурси).
(6) Поради изключителната значимост на
енергийната ефективност за нашата страна
Министерският съвет ще разработи Стратегия
за енергийната ефективност, която ще бъде одо
брена от Народното събрание още през 2011 г.
(7) За да се подобри енергийната ефектив
ност, са необходими усилия във всяка сфера на
използване на енергия. Това означава нався
къде – в нашите домове и в сградите, където
работим, както и в производствените централи
и в индустрията. Следователно всеки гражда
нин, всяка компания и институция може да
допринесе за енергоспестяването. Това изисква
висока степен на координация и хармонизирани
политики. С такава цел е създадена нацио
налната Агенция по енергийна ефективност.
Засилването на нейната роля, професионално
укрепване и отговорности е приоритетна мярка
като гаранция за последващ ефект на провеж
даната политика.
(8) С особено значение за постигането на
успех при провеждане на политиката са източ
ниците за финансиране на мерките и проектите
за енергийна ефективност. За периода до 2013 г.
ние ще осигурим нарастващ поток от финансови
средства от оперативните програми, от Меж
дународния фонд „Козлодуй“, както и от про
дажби на националния излишък от предписани
емисионни единици за парникови газове. След
2013 г. като допълнителен финансов източник
ще се явят приходите от продажба на квоти
за емисии на парникови газове по Европей
ската схема за търговия с квоти за емисии на
парникови газове. Нашата оценка, а и тази на
европейските институции е, че националните
фондове на държавите членки трябва да бъ
дат основният инструмент за финансиране на
енергоефективни мерки. Тъй като в страната
ни такъв фонд вече е създаден, той трябва да
продължи да работи, като бъде допълнително
финансово и административно укрепен.
(9) Важна роля за изпълнение на целите за
устойчива енергия ще играят органите на държав
ната и местната власт. При възлагането на всички
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обществени поръчки за строителство, услуги или
продукти ще бъдат спазвани енергийни критерии
(по отношение на ефективността, използването
на възобновяемите източници и интелигентните
мрежи). Областните управи и общините представ
ляват важен участник в необходимата промяна и
следователно техните инициативи трябва да бъдат
допълнително засилени. Градовете и градските
райони, които консумират близо 80% от енерги
ята, са едновременно част от проблема и част от
решението за по-висока енергийна ефективност.
Специфична подкрепа ще бъде предоставена за
новаторски интегрирани енергийни решения на
местно ниво, допринасящи за преминаване към
т. нар. зелени градове.
V. НЕЗАВИСИМ РЕГУЛИРАН И КОНКУ
РЕНТЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР
1. Европейска рамка
Европейската енергийна политика се базира
на принципа, че независимият регулиран и
конкурентен енергиен пазар е най-ефективният
и ефикасен път за постигане както на дълго
срочна конкурентоспособност на икономиката,
така и на приоритетите за енергийна сигурност
и устойчиво развитие.
Европейските енергийни пазари все още не
функционират по задоволителен начин. Като
резултат европейските потребители и икономи
ката като цяло досега не са извлекли пълните
ползи от преимуществата на свободния пазар,
особено що се отнася до по-ниски цени и
възможност за избор на доставчик на услуги.
Предвид незадоволителната оценка за пос
тиженията от процеса на пазарна либерализа
ция от 90-те години насам и след приемането
на Зелена книга за европейска стратегия за
устойчива, конкурентна и сигурна енергетика
(март 2006 г.) енергийният отрасъл на ЕС и
по-специално вътрешният енергиен пазар се
превръщат в политически приоритет в прог
рамите на Европейската комисия, Съвета на
министрите и Европейския парламент.
Това наложи действащото законодателство
да бъде ревизирано. През септември 2009 г.
влезе в сила ново енергийно законодателство в
областта на правилата за организация и функци
ониране на вътрешните пазари на електрическа
енергия и природен газ под формата на Трети
енергиен либерализационен пакет. Промените
са насочени към постигане на следните цели:
o Свободен избор на доставчик на потре
бителите;
o Безпрепятствен и равнопоставен достъп
до електропреносната и газопреносната мрежа;
o Справедливи цени;
o По-чиста енергия;
o Енергийна сигурност.
Приоритетните области на усилия за пости
гане на целите са:
o Осигуряване независимост на системните
електропреносен и газопреносен оператор чрез
отделянето им заедно с преносните активи
от производството/доставките/снабдяването
с енергия;

БРОЙ 43

ДЪРЖАВЕН

o Създаване на електроенергийна борса;
o Повишаване на независимостта и засил
ване капацитета на националните регулатори;
o Коопериране на националните регулатори
на европейско ниво;
o Повишаване на прозрачността на пазара;
o Подобрена защита на потребителите;
o Насърчаване на трансграничното коопе
риране и инвестиции;
o Улесняване на трансграничната търговия
с енергия.
2. Статус
Със Закона за енергетиката и енергийната
ефективност през 1999 г. е създадена независима
Държавна комисия за енергийно регулиране. С
приетия през 2003 г. Закон за енергетиката – ос
новополагащ законодателен акт, базиран на
Енергийната стратегия от 2002 г. и хармонизиран
с изискванията на европейските директиви, са
внесени промени в правомощията и обхвата на
регулиране и са създадени условия за работа
на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР) в стабилна законова сре
да. Постепенно ДКЕВР получава по-голяма
автономност, компетенции и функции, които
са дефинирани и ясно разграничени от тези
на енергийното министерство. Функциите на
ДКЕВР по отношение на регулирането на
водния сектор бяха допълнително добавени с
оглед извличането на ползи от вече натрупания
административен и професионален капацитет
в сферата на енергетиката.
Въведен е пазарен модел в електроенер
гийния и газовия сектор. Пазарният модел на
вътрешния пазар на електрическа енергия (и
природен газ) е основан на регулиран достъп
на трета страна до мрежата, при който сделки
те се осъществяват чрез директни двустранни
договори между производители/търговци и
потребители и балансиращ пазар (на който се
купуват недостигащите количества и се про
дават оставащите излишъци по двустранните
договори). В преходния период на поетапна
либерализация взаимоотношенията между па
зарните участници се осъществяват на регулиран
и на свободен пазар на електрическа енергия.
Въведеният пазарен модел последващо е приет
и на регионално ниво като пазарен модел за
страните от Югоизточна Европа посредством
Регионалната стратегия за развитие на електро
енергетиката в Югоизточна Европа (от 2005 г.)
и с подписването на Договора за създаване
на Енергийна общност между тези държави и
Европейската общност (в сила от юли 2006 г.).
От гледна точка на развитието на газовия
пазар в ЮИЕ значението на България за
региона е свързано с добре развитата є газо
преносна система с форма на пръстен, която
в следващите години ще бъде допълнително
свързана посредством изграждане на нови меж
дусистемни газови връзки с Гърция, Румъния,
Турция и Сърбия.
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От 1 юли 2007 г. българският пазар на елек
трическа енергия и природен газ е напълно ли
берализиран. Това означава, че всеки потребител
получава законово право на избор на доставчик
и на свободен и равнопоставен достъп до мре
жата за транспорт на енергия до мястото на
потребление. Въпреки благоприятните законови
предпоставки, създадени през 2003 г., в страната
не е организиран пазар от борсов тип.
3. Политика
Нашето категорично убеждение е, че целите
за устойчиво развитие не могат да бъдат изпъл
нени, без да бъде създаден независим регулиран
и конкурентен пазар за електрическа енергия
и природен газ. За да изпълним тази цел, ще
положим усилия в следните насоки:
(1) За да има конкуренция на електроенер
гийния пазар, трябва да има достатъчно пред
лагане и по-голям брой доставчици, така че
всеки потребител да може да избира и да сменя
снабдителя си без затруднения. Създаването на
условия за конкуренция при производството и
доставката изисква комплексни и координирани
усилия от страна на регулатора и МИЕТ. Анга
жираме се да осъществим в най-кратки срокове
до края на 2011 г. идеята за електроенергийна
борса в сътрудничество с действащи борси,
която е изпитаният инструмент за създаване
на ликвиден пазар.
(2) Всеки пазарен участник трябва да има
свободен и недискриминационен достъп до
мрежата, за да може да транспортира своята
енергия до съответния контрагент. Преносното
и разпределителните предприятия са естествени
монополи – поради липсата на конкурентни
пътища те могат да дискриминират едни па
зарни участници за сметка на други. Затова ще
създадем такива условия, че всеки участник да
има равноправен достъп до мрежата при ясни
и недискриминационни правила.
(3) Отделянето на преносните оператори от
дейностите по производство и доставка е наша
първостепенна задача не само поради изисква
нията на европейското законодателство, а и като
гаранция за безпрепятствения и равнопоставен
достъп до мрежата. Съгласно избрания модел
за отделяне – „Независим преносен оператор“,
двата оператора ще бъдат две самостоятелни и
независими юридически лица, които ще прите
жават активите си. Контролът върху дейността
на дружествата ще се упражнява от техния прин
ципал в лицето на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма. Преструктурирането ще
бъде завършено в най-кратки срокове, преди
изтичането на крайния срок за това по дирек
тивите – 31 декември 2011 г.
(4) Наличният капацитет на мрежата трябва
да се оповестява и да се разпределя справед
ливо между всички ползватели. Важно е също
така мрежата да се развива в полза на всички
участници, чрез което да се гарантира, че и
в бъдеще капацитетът ще е достатъчен и раз

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

полагаем за всички. Това може да стане само
при условие че се предвидят необходимите
инвестиции за прилагане на концепцията за
„умни мрежи“. За целта преносните оператори,
ЕСО и Булгартрансгаз разработват десетго
дишни планове за развитие, които подлежат
на консултиране с всички пазарни участници
и приемане от ДКЕВР.
(5) България ще отговори на изискванията
на Общата европейска политика, поставяща
като приоритет създаването на единен пазар и
разширяването му в Паневропейска енергийна
общност. Страната ни разполага със значителен
потенциал, изразяващ се в стратегическото гео
политическо и географско разположение, силни
позиции в Региона на ЮИЕ по отношение на
износ и транзит на енергия, както и капацитет
за укрепване на тези позиции чрез включването
ни в мащабни регионални енергийни проекти.
Нашето категорично убеждение е, че клю
човите стъпки към независим регулиран и
конкурентен енергиен пазар, отчитайки проз
рачно опериране и развитие на мрежите, елек
троенергийна борса и отделяне на преносните
оператори, са осъществими в рамките на нашия
мандат и са правилният път за създаване на
доверие на българския бизнес и граждани в
пазара на електрическа енергия.
VI. СРЕДНОСРОЧНА ПРОГРАМА ДО
2013 г.
Периодът 2010 – 2013 г. ще постави начало
то на преход към нисковъглеродна икономика
и енергетика както на европейско, така и на
национално ниво. Успешното изпълнение на
националните цели до 2020 г. до голяма степен
ще зависи от предпоставките и условията, които
ще създадем за това през този първоначален
период.
Правителството на европейското развитие
на България ясно осъзнава своята отговорност
за постигането на дългосрочните цели, поради
което ще приеме Енергийна стратегия на Бъл
гария до 2020 г., съдържаща и средносрочна
програма до 2013 г. с комплекс от мерки и
резултати, така че да бъдат постигнати стра
тегическите приоритети.
1. Енергийна сигурност за българската ин
дустрия и население
o Диверсификация на източниците и марш
рутите за доставка на природен газ.
o Осигуряване на регулаторни стимули за
инвестиции в мрежовата инфраструктура и за
развитие на мрежите адекватно на нуждите на
ползвателите им, включително прилагане на
концепцията за „умни мрежи“.
o Разработване до края на 2011 г. и приемане
на Програма за стабилизация и развитие на
топлофикационния сектор.
o Институционална подкрепа и мониторинг
на проекти със стратегическо значение за енер
гийната сигурност, в т.ч. на инвеститори в нови
централи (необходими за балансиране на про
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изводството от вятърните и соларните централи),
както и на нова ядрена мощност като проект с
преобладаващо участие на чужди инвеститори.
o Институционална подкрепа и мониторинг
на проекти за изграждане на нови и/или за
местващи мощности на местни въглища при
задължително използване на съвременни ви
сокоефективни и нискоемисионни технологии
с улавяне и съхранение на СО2, включително
технологии за разработване и усъвършенстване
на енергийната система.
o Изграждане на национално хранилище за
радиоактивни отпадъци и хранилище за сухо
съхраняване на отработено ядрено гориво в
съответствие с най-добрите международни
стандарти.
o Актуализирана Стратегия за управление
на отработеното ядрено гориво и на радиоак
тивните отпадъци.
o Разработване на система от адекватни
механизми за енергийна социална защита.
2. Намаляване емисиите на парникови газове
o Своевременно създаване на работещи
механизми за провеждане на търгове за квоти
за емисии на парникови газове от 2013 г. и
участие в единна общоевропейска платформа
за търговия.
o Регламентиране използването на приходите
от търговете за квоти за емисии на парникови
газове към проекти за устойчиво енергийно раз
витие, изграждане на „умни мрежи“ и създаване
на административен капацитет и процедури за
селекция и оценка на проектите.
o Активно участие на държавата в евро
пейските процедури за финансиране на чисти
технологии – демонстрационни проекти за
улавяне и съхранение на въглероден диоксид и
иновативни проекти за възобновяема енергия.
3. Увеличаване дела на възобновяемите
енергийни източници в общото крайно потреб
ление на енергия
o Увеличаване дела на електроенергията,
произведена от възобновяемите енергийни
източници (ВЕИ), чрез използването на ме
ханизми за достигане на количествените цели
при най-ниска цена за потребителите.
o Приемане на Национален план за дейст
вие за енергията от възобновяеми източници
до 2020 г.
o Въвеждане изискванията на Директива
2009/28/ЕС – приемане на нов закон и подза
конови нормативни актове за възобновяемата
енергия с оглед премахване на бариерите пред
интегрирането на ВЕИ в електроенергийните
и газовите мрежи и въвеждане на пакет от
мерки за стимулиране на инвестициите във
ВЕИ технологии, производството и потребле
нието на енергия от възобновяеми източници
и научните изследвания.
o Усъвършенстване на съществуващите
механизми за подпомагане производството и
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потреблението на енергия от възобновяеми
източници и финансово насърчаване на про
екти чрез специализирани кредитни линии,
средства от европейски фондове и програми
и други източници.
o Създаване на благоприятни условия за
развитие на пазара за електрически пътни
превозни средства, включително захранвани
и от ВЕИ, както и на системи за съхранение
на енергия.
o Ускоряване работата по осъществяване на
съвместни проекти за оползотворяване същест
вуващия воден енергиен потенциал в страната.
4. Повишаване на енергийната ефективност
o Разработване и приемане на Национална
стратегия по енергийна ефективност на Репуб
лика България до 2020 г. с акцент върху сти
мулиране на мерки за енергийна ефективност
в жилищния сектор, обществените сгради,
транспорта и индустрията.
o Промени в Закона за енергийната ефектив
ност (ЗEE), свързани с транспониране изисква
нията на Директива 2010/31/ЕС за енергийните
характеристики на сградите, насърчаване на
пазара за енергийни услуги и ускорено въвеж
дане на пазарни механизми за стимулиране на
енергийната ефективност.
o Разработване на втори Национален план
за действие по енергийна ефективност, чиято
цел е да детайлизира изискванията към кон
кретните секторни програми и да формулира
приоритетните мерки по енергийна ефективност
за периода 2011 – 2014 г.
o Разработване до края на 2011 г. и прие
мане на Програма за ускорена газификация на
Република България, с изпълнението на която
се очаква значително спестяване на първична
енергия.
o Финансово насърчаване на мерки за
енергийна ефективност чрез схемите на Фонд
„Енергийна ефективност“, специализирани кре
дитни линии, средства от европейски фондове и
програми и създаване на допълнителни схеми
и инструменти, включително за изпълнение
на Националната програма за обновяване на
жилищните сгради в Република България.
5. Изграждане на конкурентен енергиен
пазар като път за постигане на приоритетите
за конкурентоспособност, енергийна сигурност
и устойчиво развитие
o Изменение и допълнение на Закона за
енергетиката и подзаконовите нормативни
актове за въвеждане изискванията на Третия
либерализационен пакет с цел създаване на
ефективен енергиен пазар, прозрачност на
държавните енергийни дружества, съчетани със
засилена защита на правата на потребителите.
o Разработване до края на 2011 г. и приемане
на Програма за ускорено пазарно развитие на
електроенергетиката.
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o Създаване на електроенергийна борса.
o Укрепване на професионалния капацитет
и независимостта на регулаторния орган в
енергетиката.
o Защита на правата на потребителите.
6. Подобряване използването на местни
енергийни ресурси
o Разработване до края на 2011 г. и прие
мане на Програма за ефективно използване
на местните енергийни ресурси, включително
отчитане на възможностите за устойчиво и
екологосъобразно ползване и управление на
почвите при опазване на екологичните им
функции и предотвратяване на тяхното увреж
дане, както и възстановяване на вече увредени
почви и ограничаване и/или намаляване на
уврежданията до безрискови нива за околната
среда и човешкото здраве.
o Актуализиране на законовата база с оглед
гарантиране единно управление на подземните
богатства.
o Стандартизиране на процедурите и доку
ментите по предоставяне на права за търсене,
проучване и добив на подземни богатства, в
т.ч. за стимулиране разработването на нови
газови находища в страната.
7. Алтернативи на доставките на природен газ
Рисковете пред сигурността могат да бъдат
управлявани чрез разнообразяване на енергий
ните ресурси по техните видове, източници,
доставчици и маршрути при отчитане на регио
налните и световните тенденции на енергийните
пазари. Така разглеждана, диверсификацията
на енергийните доставки ще подпомогне съз
даването на конкуренция между основните
енергийни доставчици и ще стабилизира цените
на първичните енергоресурси.
Необходим елемент от комплекса мерки за
дългосрочно гарантиране сигурността на достав
ките за страната, а също така и като механизъм,
който ще допринесе за по-гъвкави реакции при
кризисни ситуации, ще бъде изграждането на
терминали за внос на втечнен и компресиран
природен газ, чрез които да се осъществяват
алтернативните газови доставки за страната,
както и на липсващата инфраструктура – меж
дусистемни връзки със съседни страни.
Чрез достъпа до алтернативни източници и
маршрути за внос ще се създадат възможности
за постигане на по-конкурентни условия при
вноса на природен газ от страни, добиващи
природен газ, като страните от Каспийския
регион и Мала Азия, както и от Алжир, Египет,
Либия, Катар, Оман, ОАЕ, Нигерия и др.
Чрез проектите за междусистемни връзки
ще се подобри сигурността на газовите достав
ки за България и ще се избегнат негативните
ефекти за националната икономика от потен
циални кризи, свързани с пълно или частично
прекъсване на доставките от единствения за
момента източник.
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Във връзка с това държавата ще насочи
усилията си към реализиране на следните
алтернативи:
o Възможно изграждане на регазификацио
нен терминал за втечнен природен газ (LNG),
чрез който да се доставя природен газ не само
за България, но и за трети страни, посредством
добре развитата българска газопреносна мрежа;
o Реализиране на проект за доставка на ком
пресиран природен газ (CNG) от Азербайджан
през Черно море;
o Изграждане на междусистемни газови
връзки с Турция, Румъния, Гърция и Сърбия,
както следва:
 Газова междусистемна връзка с Турция,
което ще позволи доставки за България на при
роден газ от Азербайджан, Туркменистан, Ирак,
Либия, Египет и др., както и на алтернативни
доставки на LNG на терминала на Мраморно
море (Катар, Оман, Нигерия);
 Изграждане на газопровод Бълга
рия – Румъния (Русе – Гюргево) – трансгра
ничен реверсивен газопровод с индикативна
дължина 25 км, свързващ българската газо
преносна система при АГРС Русе-Изток с
румънската газопреносна система в района на
ГИС – Гюргево;
 Изграждане на газопровод Гър
ция – България с приблизителна дължина 168,5
км, свързващ гръцката газопреносна система
в района на гр. Комотини с българската газо
преносна система в района на гр. Стара Загора;
 Газова междусистемна връзка Бълга
рия – Сърбия, която ще позволи доставки на
природен газ за България през Сърбия от газо
преносната система на ЕС и от алтернативни
на Русия доставчици на природен газ.
8. Очаквани резултати
o Намалена с 20% енергийна интензивност
на БВП до 2013 г.
o Увеличен дял на ВЕИ до 12% в общото
крайно потребление на енергия до 2013 г.
o Увеличен дял на свободно договорените
количества електрическа енергия на вътреш
ния пазар.
o Създадена електроенергийна борса.
o Осигурено по-качествено енергоснабдяване
на достъпни и предсказуеми цени.
o Подобрени стандарти за сигурност на
снабдяването с енергия и опазване на окол
ната среда.
o Привлечени инвестиции в сектора.
o Напълно хармонизирано национално зако
нодателство с актовете от пакет „Енергетика/
Климат“ на ЕС.
o Напълно хармонизирано национално
законодателство с актовете от Трети енергиен
либерализационен пакет на ЕС.
o Независими от производство и снабдяване
преносни оператори.
o Работещ и капитализиран Фонд за енер
гийна ефективност.
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o Ефективен и независим регулаторен кон
трол.
o Осигуряване на енергийните нужди и
защита на интересите на потребителите, вклю
чително подобрена система за енергийна со
циална защита.
VII. ПОГЛЕД КЪМ 2020 г. В ЦИФРИ
Този раздел е разработен въз основа на:
(1) Прогнозен енергиен баланс за 2020 –
2030 г., отчитащ развитието на енергетиката
при съществуващата енергийна политика (Ба
зов сценарий).
Прогнозният енергиен баланс е разработван
и периодично актуализиран за България (както
и за останалите държави членки) по поръчка
на Главна дирекция „Транспорт и енергетика“
на Европейската комисия.
Версията от декември 2009 г.5, представена
по-долу, отчита въздействието на икономичес
ката и финансовата криза и е разработена въз
основа на следните допускания за изменение
на цените на вносни горива и емисии:
Цени на вносни горива и квоти за емисии
Година

Нефт

Природен
газ

Въгли
ща

€ (2008)/boe

Квоти
€
(2008)/т
СО2

2005

46,3

30,9

10,9

0

2010

50,2

30,9

12,0

14,5

2015

54,9

37,4

16,4

20,0

2020

72,9

51,2

21,3

25,0

2030

90,8

65,7

25,2

39,0

(2) Прогнозни целеви индикатори, отчитащи
развитието на енергетиката при изпълнение
на дефинираните стратегически цели (Целеви
сценарий).
(3) Прогнози за оползотворяване на потен
циала на ВЕИ в България до 2020 г.
Прогнозите са разработени от Министер
ството на икономиката, енергетиката и туризма
и са съобразени с изискванията на Директива
2009/28/ЕО.
1. Енергиен баланс – Базов сценарий
Общи показатели
Нарастващите цени на вносните енергийни
ресурси са основен фактор за промените в
енергийния баланс до 2030 г. Под тяхно влия
ние енергийната интензивност на БВП устой
чиво намалява съответно с 30% през 2020 г.
и с 43% през 2030 г. Това води до нарастване
с близо 100% на БВП срещу 10-процентово
покачване на потреблението на енергия в
страната. Зависимостта от внос намалява с 4
пункта поради покачването на потреблението
на ядрена енергия, която е приемана за местен
5
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източник – отчита се пускането в експлоатация
на два нови ядрени блока по 1000 МВт. По
треблението на нефт и природен газ нараства
незначително. Ако ядрената енергия се отчете
като вносен ресурс, зависимостта от внос ще
нарасне до 77 %.
Показател

2005

2010

2015

2020

2030

Брутен въ
трешен про
дукт (000
М€05)

21,9

25,8

30,5

34,7

42,2

Производ
ство на пър
вична енер
гия (Мтне)

10,6

9,7

9,8

11,8

12,6

Брутно
вътрешно
потребление
(Мтне), в
т.ч.:

20,0

Изкопаеми
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Производство на електроенергия в страната
през 2020 г. от АЕЦ, ТЕЦ и ВЕЦ, в ТВтч и в %:
Производство на елек
троенергия (ТВтч)

2005 г.

2020 г.

Ядрена

18.6

22.3

ВЕИ

4.31

5.8

ТЕЦ, в т.ч. биомаса

21.1

21.6

ОБЩО:

44.0

49.7

2005 г.

2020 г.

42.3

44.9

Производство на елек
троенергия (%)
Ядрена

19,1

20,2

21,6

ВЕИ

9.8

11.7

ТЕЦ, в т.ч. биомаса

47.9

43.4

22,1

Показател
6,9

7,1

7,8

7,4

5,8

Производство
(ТВтч), в т.ч.:

2005

2010

2015

2020

2030

44

39,7

43,2

49,7

58

18,6

14,7

14,7

22,3

30

4,3

4,5

5,2

5,8

6,9

21

21

23,4

21,6

21,2

36,4

35,5

37

39,3

45

Нефт

4,9

4,6

4,9

5

4,8

Природен
газ

2,8

2,8

2,8

3

3,3

Ядрена
енергия

4,8

3,8

3,8

5,6

7,4

 - 0,7

 - 0,4

 - 0,5

 - 0,9

 - 1,1

ВЕИ

1,2

1,2

1,4

1,5

1,9

Потребление
(ТВтч)

Нетен внос
(Мтне)

9,5

9,5

10,4

9,9

9,6

Износ (ТВтч)

7,6

4,2

6,2

10,4

13

Зависимост
от внос (%)

47,4

49,5

51,5

45,8

43,3

6,8

14,8

17,6

15,1

13,1

Крайно
енергийно
потребление
(Мтне)

9,6

9,8

10,5

11,1

11,7

Комбинирано
производство
на топлинна и
електрическа
енергия (%)

-

-

-

-

19,4

Съотноше
ние крайно/
брутно по
требление
(%)

48

Емисии от
ТЕЦ (Мт СО 2)

26,3

25,1

27,7

25,9

10,8

Уловени и
съхранени
емисии на СО 2
(Мт СО 2)

0

0

0

0

9,2

Емисионна
интензивност
(тСО 2/МВтч)

0,494

0,500

0,488

0,407

0,156

Средни разходи за производство на
електрическа
енергия (€05/
МВтч)

34,5

38,7

53,7

63,7

68

Средна цена на
електрическата
енергия (€05/
МВтч)

59,1

62,6

75,3

91,5

109,7

Електриче
ска енергия

Енергийна
интензив
ност (тне/
М€05)

Ядрена
Водна + Вятър
ТЕЦ, вкл.
биомаса и
нови газови
мощности

Производство
чрез CCS (%)

913,3

51

742,5

52

661,9

51

623,6

53

524,9

Електроенергетика
Потреблението на електрическа енергия на
раства съответно с 8% през 2020 г. и с 23% през
2030 г. спрямо 2005 г. То изцяло е гарантирано
от вътрешното производство, което се увеличава
с изпреварващи темпове – съответно с 13% през
2020 г. и с 32% до 2030 г. Свръхпроизводството,
предназначено за износ, достига до 10,4 ТВтч през
2020 г. и до 13 ТВтч през 2030 г. Очаква се в
периода 2025 – 2030 г. да бъдат изградени за
местващи мощности на лигнитни въглища с тех
нологии за улавяне и съхраняване на въглероден
диоксид. Като резултат от въвеждането на нови
ядрени, ВЕИ и чисти въглищни мощности се
очаква емисионната интензивност да спадне от
500 до 156 кг СО2/МВтч.

Възобновяеми енергийни източници
При съществуващите механизми за насър
чаване на ВЕИ и на енергийната ефективност
в периода 2012 – 2018 г. се очаква свръхпроиз
водство на енергия от възобновяеми източници
спрямо определената за страната индикативна
крива в размер 4 ÷ 122 хил. тне годишно.
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Във връзка с това с цел гарантиране сигурността на енергийната система държавата ще създаде
гъвкави механизми за избягване на трусове в енергийните мрежи и ще търси разумния баланс, за
да гарантира сигурност и надеждност на доставките.
С оглед използването в максимална степен на потенциала на България за производство на
електроенергия от възобновяеми източници ще се търсят всички възможности и за ускоряване
развитието на пазара на електрически пътни превозни средства, захранвани от възобновяеми из
точници.
При Базисния сценарий задължителната национална цел за 16-процентов дял на ВЕИ в общото
крайно потребление на енергия няма да бъде изпълнена – делът на ВЕИ през 2020 г. ще достигне
13 %.
Очаквано производство на енергия от възобновяеми източници по сектори (хил. тне)
2010

Показател

2012

2014

2016

Енергия за отоплителни и охла
дителни цели

741

794

884

Електроенергия

332

366

30

62

1103
4

Транспорт
ОБЩО
Свръхпроизводство/недостиг

2018

2020

956

985

1019

468

553

576

602

99

129

62

92

1222

1451

1638

1623

1713

39

117

122

-117

-382

Прогнозен дял на ВЕИ в отделните енергийни сектори спрямо общото крайно потребление на
енергия (%)
Показател

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Енергия за отоплителни и охла
дителни цели

15,3

15,8

16,2

16,6

16,4

16,5

Електроенергия

10,6

11,4

14,1

16,3

16,5

16,7

1,1

2,2

3,3

4,2

1,9

2,8

10,3

11

12,3

13,3

12,7

13,0

Транспорт
ОБЩО

2. Енергиен баланс – Целеви сценарий
БАЗОВ
ЦЕЛЕВИ
СЦЕНАРИЙ СЦЕНАРИЙ
ИНДИКАТОРИ ЗА СРАВНЕНИЕ
Брутен вътрешен продукт (000 М€05)

2005

2020

21,9

2020
34,7

34,7

Брутно вътрешно потребление (Мтне)

20

21,6

15,8

Зависимост от внос на нефт и природен газ (%)

38

36,7

48

Крайно потребление (Мтне)

9,6

11,1

9,16

Съотношение крайно/общо (%)

48

51

58

913,3

623,6

456

Енергия от възобновяеми източници (Мтне)

1,1

1,71

1,96

Дял на ВЕИ (%)

9,4

13

18,8

Енергийна интензивност (тне/ М€05)

Общи разходи за енергия (000 М€05)
Енергийни разходи като процент от БВП (%)
Енергийни разходи в крайното енергийно потребление (€05/
МВтч)

6,6

11,9

9,2

30,14

34,2

26,5

59,1

91,5

86,4
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Ако поставените цели бъдат изпълнени,
ще се достигне до значително подобрение на
основни енергийни индикатори. Сравнението
е на база състоянието през 2005 г., прогнозата
за 2020 г. при запазване на сегашната поли
тика (Базов сценарий) и прогнозата за 2020 г.
при осъществяване на стратегическите цели
(Целеви сценарий):
● Ключовата цел, към която се стремим,
е подобряването на енергийната ефективност.
Основен индикатор за това е енергийната
интензивност на БВП. Ако бъдат постигнати
целите за намаляване на енергийната ин
тензивност два пъти до 2020 г., се очаква да
се постигне сближаване на този национален
индикатор със средния за Общността, което
ще рефлектира в многостранни ползи.
● Пос т и га нет о на целеви я и н д и кат ор
з а енерг и й на и н т ензи вно с т о т 456 т не/
М€05 ще създаде възмож ности за устойчив
икономическ и растеж, осъщест вен с пома лко пот ребление на енерги я. За периода
до 2020 г. общото пот ребление на енерги я
нама л ява с 21%, докато БВП нараства с
58,5% спрямо 2005 г.
● Изпълнението на предвидените мерки и
политики по отношение на енергийната ефек
тивност ще доведе до следните положителни
ефекти в сравнение с Базовия сценарий към
2020 г.: по-ниско със 17,5%, или 1,94 млн. тне
крайно потребление на енергия; спестяване
на 26,8%, или 5,8 млн. тне първична енергия
годишно в резултат на енергийна ефективност
при крайното потребление, енергийна ефек
тивност в енергийния сектор и увеличен дял
на пряко използвания природен газ и ВЕИ.
● Като резултат от подобряването на ефек
тивността на енергийния сектор и от въвежда
нето на директно използване на природен газ
и ВЕИ в бита съотношението между крайното
и общото потребление на енергия достига
до 58%. Това означава, че едни и същи енер
гийни нужди на крайните потребители през
2020 г. ще изискват 17% по-малко първични
енергийни ресурси спрямо 2005 г., съответно
12% по-малко спрямо Базовия сценарий.
● Нарастването на използването на при
роден газ в бита оказва положителен енерго
спестяващ и екологичен ефект, но въздейства
отрицателно върху зависимостта от внос на
енергийни ресурси. При предоставяне на дос
тъп до природен газ на 30% от домакинствата
до 2020 г. вносът на природен газ ще нарасне,
в резултат на което зависимостта от внос на
нефт и природен газ ще се увеличи от 36,7%
при Базовия сценарий (без газификация) и
до 48% при Целевия сценарий. Енергийната
сигурност на потребителите ще бъде гаран
тирана чрез осъществяване на проекти за
диверсификация на пътищата и източниците
за доставка на природен газ.
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● Потреблението на енергия от възобновя
еми източници при Целевия сценарий нараства
с 14% спрямо Базовия сценарий, при което
делът на ВЕИ в общото крайно потребление
на енергия през 2020 г. надхвърля 16-процен
товата цел. Излишъците, които само за 2020 г.
са 289 хил. тне, ще създадат условия за финан
сови приходи за държавата чрез трансфер на
сертификати към други държави – членки на
ЕС. Обратно, при Базовия сценарий страната
няма да съумее да изпълни задължителната
си цел, което ще наложи покупка на серти
фикати от другите държави членки.
● Като обобщение, постигането на стратеги
ческите цели ще има следното икономическо
изражение към 2020 г.: намаляване на общите
енергийни разходи с 2,7 млрд. евро годишно
спрямо Базовия сценарий; намаляване на об
щите разходи за енергия като процент от БВП
от 34,2% при Базовия сценарий до 26,5% при
Целевия сценарий; намаляване на енергийните
разходи за един МВтч в крайното потребление
на енергия от 91,5 евро при Базовия сценарий
до 86,4 евро при Целевия сценарий.
НАБЛЮДЕНИЕ И ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ
Енергийният сектор се развива в дина
мична среда, изискваща адекватни и навре
менни политически решения. Поради тази
причина се предвиж да изпълнението на
заложените в енергийната стратегия цели
и приоритети да бъдат наблюдавани с ог
лед идентифициране на нуж да от промени
както в предвидените механизми, така и в
законодателната база.
Наблюдението ще се осъществява въз осно
ва на система от количествени и качествени
показатели, включващи енергийни, иконо
мически, социални индикатори и такива за
оценка на въздействията върху околната среда
при прилагането на Стратегията.
На тази база ще бъдат разработвани дву
годишни доклади за наблюдение, включващи
анализ на изпълнението на заложените цели
и приоритети, предложения за промени в
действащите механизми и законодателна среда
с оглед коригиране на негативни тенденции
при изпълнението на стратегията и осъвре
меняване на прогнозния енергиен баланс с
хоризонти 10 и 20 години напред.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Правителството на европейското развитие
на България ще положи усилия и ще постигне:
● Гарантиране на надеждна и достъпна
енергия на справедливи цени за българския
бизнес и гражданите
● Създаване на доверие към пазара от
страна на потребителите
● Преодоляване на драматичните различия
между България и другите държави – членки на
ЕС, по отношение на енергийната ефективност
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● Пренасочване на мощен финансов ресурс
за по-чиста среда и устойчив начин на живот
● Преизпълнение на целите за възобновя
ема енергия
● Нов поглед към енергията и различно по
ведение на всеки един от нас като потребител,
в среда на прозрачност, интензивен диалог и
общи усилия между институциите, бизнеса и
научната общност.
Списък на съкращенията
АЕЦ

Атомна електрическа централа

БВП

Брутен вътрешен продукт

БВПЕ

Брутно вътрешно потребление
на енергия

ВЕИ

Възобновяеми енергийни из
точници

ВЕЦ

Водноелектрическа(и)
централа(и)

ГВт

Гигават(а)

ГВтч

Гигаватчас(а)

гне

Грам(а) нефтен еквивалент

Гне/евро
БВП

Грама нефтен еквивалент на
единица брутен вътрешен про
дукт

Гне/евро ′05
БВП

Грам(а) нефтен еквивалент на
единица брутен вътрешен про
дукт по съпоставими цени от
2005 г.

ДКЕВР

Държавна комисия за енергий
но и водно регулиране

ЕК

Европейската комисия

ЕС

Европейски съюз

кВтч

Киловатчас(а)

МВт

Мегават(а)

МВтч

Мегаватчас(а)

МЕвро

Милиона евро

МИЕТ

Министерство на икономика
та, енергетиката и туризма

Мтне

Милиона тона нефтен еквива
лент

Млрд. евро

Милиарда евро

Млн. евро

Милиона евро

Млрд. кВтч

Милиарда киловатчаса

Млрд.куб.м.

Милиарда кубически метра

МСП

Малки и средни предприятия

Мт

Милиона тона

ОЯГ

Отработено ядрено гориво
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РАО

Радиоактивни отпадъци

ТЕЦ

Топлоелектрическа(и)
централа(и)

тне

Тона нефтен еквивалент

т СО2/МВтч

Тона емисии от въглероден ди
оксид на мегаватчас

ХЕК

Хидроенергиен комплекс

х. тне

Хиляди тона нефтен еквива
лент

ЮИЕ

Югоизточна Европа

CCS

Технологии за улавяне и съх
ранение на въглероден диоксид
(Carbon Capture & Storage)

СО2

Въглероден диоксид

UCTE

Union for the coordination of
transmission of electricity
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147
ОТ 26 МАЙ 2011 Г.

за приемане на Списък на оръжията и Списък
на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Списък на оръжи
ята и Списък на изделията и технологиите с
двойна употреба, които подлежат на контрол
при внос, съгласно приложения № 1 и 2.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 216 на
Министерския съвет от 2010 г. за приемане
на Списък на оръжията и Списък на изде
лията и технологиите с двойна употреба,
които подлежат на контрол при внос (ДВ,
бр. 79 от 2010 г.).
§ 2. Постановлението се приема на осно
вание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния
контрол на оръжия и изделия и технологии
с двойна употреба.
§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение № 1
към член единствен

СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА
Забележка 1. Термините в кавички („“) са термини с дефиниции. Справка може да се направи
в „Дефиниции на термините, използвани в настоящите списъци“, приложени към настоя-
щия списък.
Забележка 2. В някои случаи химикалите са изброени по име и CAS номер. Списъкът
се прилага за химикали с еднаква структурна формула (включително хидратите), незави
симо от името или CAS номера. CAS номерата са дадени за улеснение при определяне
на химикал или смес независимо от тяхната номенклатура. CAS номерата не могат да се
използват като единствено определящи, тъй като някои форми на даден химикал имат
различни CAS номера и смесите, съдържащи посочения химикал, може също да имат
различни CAS номера.
СО1

СО2

Гладкоцевни оръжия с калибър, по-малък от 20 mm, други въоръжения и автоматични оръжия
с калибър 12,7 mm (0,5 инча) или по-малък, принадлежности и специално предназначени за тях
компоненти, както следва:
a.
Пушки, карабини, револвери, пистолети, картечни пистолети и картечници;
ЗабележкаСО1.a. не се прилага за следните оръжия:
a.
мускети, пушки и карабини, произведени преди 1938 г.;
b.
копия на мускети, пушки и карабини, оригиналите на които са произведени преди
1890 г.;
c.
револвери, пистолети и картечници, произведени преди 1890 г., и техните копия;
b.
Гладкоцевни оръжия, както следва:
1.
Гладкоцевни оръжия, специално разработени за военна употреба;
2.
Други гладкоцевни оръжия, както следва:
a.
Напълно автоматични;
b.
Полуавтоматични или с презареждане тип „помпа“;
c.
Оръжия, използващи безгилзови бойни припаси;
d.
Заглушители, специални присъединителни възли, патронни пълнители, оръжейни мерници и
пламегасители за оръжията, изброени в СО1.a., СО1.b. или СО1.c.
Забележка 1.
СО1 не се прилага за гладкоцевни оръжия, използвани за ловни и спортни цели. Тези
оръжия не трябва да бъдат специално предназначени за военна употреба или за напълно
автоматична стрелба.
Забележка 2.
СО1 не се прилага за огнестрелно оръжие, което е специално предназначено за стрелба
с учебни бойни припаси и което не може да използва нито един от бойните припаси, изброени в
СО3.
Забележка 3.
СО1 не се прилага за оръжия, използващи бойни припаси с нецентрално възпламеняване
и които не са конструирани за автоматична стрелба.
Забележка 4.
СО1.d. не се прилага за оръжейни оптически прицели без електронно преобразуване на
образа, с увеличение 4 пъти или по-малко, в случаите, когато те не са специално предназначени
или модифицирани за военна употреба.
Гладкоцевни оръжия с калибър 20 mm или по-голям, други оръжия или въоръжения с калибър,
по-голям от 12,7 mm (0,5 инча), пускови установки и принадлежности, както следва, и специално
предназначени за тях компоненти:
a.
Оръдия, гаубици, малокалибрени оръдия, минохвъргачки, противотанкови оръжия, изстрелващи
устройства, огнехвъргачки, пушки, безоткатни оръжия, гладкоцевни оръжия и свързаните с тях
устройства за намаляване на демаскиращия ефект;
Забележка 1.
СО2.а. включва инжектори, измервателни прибори, резервоари и други
елементи, специално предназначени за използване на течни метателни заряди за всяко
оборудване, изброено в СО2.a.
Забележка 2.
СО2.а. не се прилага за следните оръжия:
1.
мускети, пушки и карабини, произведени преди 1938 г.;
2.
копия на мускети, пушки и карабини, оригиналите на които са произведени
преди 1890 г.
Забележка 3.
СО2.а. не се отнася за ръчни изстрелващи устройства, специално
разработени за изстрелване на привързани предмети, които нямат висок експлозивен
заряд или система за управление, на разстояние, по-малко или равно на 500 m.
b.
Димни, газови и пиротехнически пускови установки или генератори, специално предназначени
или модифицирани за военна употреба;
Забележка. СО2.b. не се прилага за сигналните пистолети.
c.
Оръжейни мерници и стойки за оръжейни мерници, за които се отнася всичко изброено:
1.
специално предназначени за военна употреба; и
2.
специално предназначени за оръжията, посочени в СО2.а.;
d.
стойки, специално предназначени за оръжията, изброени в СО2.а.
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Бойни припаси и взривателни устройства, както следва, и специално предназначени за тях
елементи:
a.
бойни припаси за оръжията, изброени в СО1, СО2 или СО12;
b.
устройства, специално предназначени за боеприпасите, изброени в СО3.a.
Забележка 1.
Специално предназначените елементи, изброени в СО3, включват:
a.
метални или пластмасови елементи, като капсулни втулки, ризници за куршуми,
патронни ленти, водещи пояси и метални части за бойни припаси;
b.
предпазно-въвеждащи механизми, взриватели, датчици и възпламенителни
механизми;
c.
импулсни енергоизточници;
d.
изгарящи гилзи за барутни заряди;
e.
касетъчни бойни припаси, включително касетъчни елементи, касетъчни мини и
управляеми снаряди.
Забележка 2.
СО3.а. не се прилага за халосните бойни припаси и учебните бойни припаси с
пробита гилза.
Забележка 3.
СО3.а. не се прилага за заряди, специално предназначени за някоя от следните
цели:
a.
сигнализиране;
b.
плашене на птици; или
c.
запалване на струи газ от петролни кладенци.
Бомби, торпеда, реактивни снаряди, ракети, други взривни устройства и заряди и оборудване и
принадлежности за тях, както следва, и специално предназначени за тях елементи:
Важно 1:

За насочващо и навигационно оборудване вж. СО11.

Важно 2:

За противоракетни защитни системи за летателни апарати (ПЗСЛА/AMPS) вж.

СО4.c.
a.

Бомби, торпеда, гранати, димни шашки, реактивни снаряди, мини, ракети, дълбочинни бомби,
подривни заряди, подривни устройства, подривни комплекти, „пиротехнически“ устройства,
патрони и имитатори (т.е. оборудване, което имитира характеристиките на всяко от тези изделия),
специално предназначени за военна употреба;
Забележка. СО4.а включва:
a.
b.

димни гранати, запалителни бомби и контейнери и взривни устройства;
реактивни сопла на ракети и чела на бойни глави за навлизане в плътните слоеве
на атмосферата.

b.

Оборудване, имащо всичко изброено:
1.

Специално разработени за военна употреба; и

2.

Специално разработени за ‘дейности’, свързани с едно от следното:
a.

изделията, изброени в СО4.a.; или

b.

самоделни взривни устройства (СВУ/IED).
Техническа забележка:
За целите на СО4.b.2. ‘дейности’ включва управление, изстрелване, насочване,
контролиране, разреждане, детониране, активиране, захранване с еднократен
енергоимпулс, отклоняване от целта, радиоелектронно заглушаване, тралене,
засичане, разрушаване или обезвреждане.

Забележка 1. СО4.b. включва:
a.

мобилно техническо оборудване за втечняване на газ с производителност
не по-малка от 1000 kg втечнен газ на ден;

b.

непотъващ електропроводен шнур, подходящ за тралене на магнитни
мини.

Забележка 2. СО4.b. не се прилага за ръчните устройства, които са ограничени по проект
само за откриване на метални обекти и са неспособни да различават мини от
други метални обекти.
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Противоракетни защитни системи за летателни апарати (ПЗСЛА/AMPS).
Забележка. СО4.c. не се прилага за ПЗСЛА/AMPS, имащи всичко изброено:
a.
Някой от следните сензори, предупреждаващи за ракети:
1.
пасивни сензори, имащи максимална чувствителност в обхвата 100 – 400
nm; или
2.
активни пулсиращи Доплерови сензори за предупреждение за ракети;
b.
Разпръскващи системи за противодействие;
c.
Изстрелвани средства, които осигуряват едновременно визуална и инфрачервена
заблуждаваща маскировка с цел отклоняване на ракети „земя-въздух“; и
d.
Монтирани са на „граждански летателен апарат“ и имат всичко изброено:
1.
ПЗСЛА/AMPS функционира само на конкретен „граждански летателен
апарат“, на който дадената ПЗСЛА/AMPS е монтирана и за който е
издаден един от следните документи:
a.
граждански тип сертификат; или
b.
равностоен документ, признат от Международната организация
за гражданска авиация (ИКАО);
2.
ПЗСЛА/AMPS използва защита за предотвратяване на неразрешен
достъп до „софтуер“; и
3.
ПЗСЛА/AMPS съдържа активен механизъм, който не позволява
системата да функционира след демонтиране от „гражданския
летателен апарат“, на който е била монтирана.
Оборудване за управление на огъня, сигнализиране и оповестяване и свързаните с него системи,
оборудване за тестване, настройка и противодействие, както следва, специално предназначено за
военна употреба, както и специално предназначени за него компоненти и принадлежности:
a.
Оръжейни мерници, бордни изчислители за бомбомятане, оборудване за насочване на
артилерийски системи и системи за управление на огъня;
b.
Системи за прехващане, разпознаване, определяне на разстояние, целеуказване или съпровождане
на цели; оборудване за откриване, обобщаване, разграничаване или разпознаване на цели; и
оборудване за интегриране на датчици;
c.
Оборудване за противодействие на изделията, изброени в СО5.a. или СО5.b.;
Забележка. За целите на СО5.c. оборудването за противодействие включва и оборудване за
откриване.
d.
Оборудване за полигонни изпитвания или настройка, специално предназначено за изделия,
изброени в СО5.a., СО5.b. или СО5.c.
Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, както следва:
Важно: За насочващо и навигационно оборудване вж. СО11.
a.
Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, специално предназначени или
модифицирани за военна употреба;
Техническа забележка
За целите на СО6.а терминът „сухопътни транспортни средства“ включва и влекачи.
b.
Други сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, както следва:
1.
Всички колесни сухопътни транспортни средства, годни за използване в условия без
пътища, които са произведени или снабдени с материали или компоненти за осигуряване
на балистична защита до ниво III (NIJ 0108.01, септември 1985 г., или сравним национален
стандарт) или по-високо;
2.
Компоненти, имащи всичко изброено:
a.
специално предназначени за транспортните средства, посочени в СО6.b.1.; и
b.
осигуряващи балистична защита до ниво III (NIJ 0108.01, септември 1985 г., или
сравним национален стандарт) или по-високо.
Важно: Вж. също СО13.а.
Забележка 1.
СО6.а включва:
a.
танкове и други военни бронирани сухопътни транспортни средства и военни
сухопътни транспортни средства, снабдени с оръжейни установки или с оборудване,
предназначено за миниране или за изстрелване на бойни припаси, изброени в СО4;
b.
бронирани сухопътни транспортни средства;
c.
транспортни средства тип „Амфибия“ и такива за преодоляване на дълбоки водни
прегради;
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d.

СО7

ремонтно-евакуационни и подвозни сухопътни транспортни средства за
транспортиране на бойни припаси или оръжейни системи и на принадлежащото им
подемно-транспортно оборудване за пълнене и зареждане.
Забележка 2.
Модифицирането на сухопътни транспортни средства за военна употреба, посочени
в СО6.а., се състои във внасяне на конструктивни електрически или механични изменения,
включващи един или повече компоненти, специално предназначени за военна употреба. Такива
компоненти обхващат:
a.
пневматични външни гуми, специално предназначени да са непробиваеми от куршуми;
b.
бронезащита за основните части (например резервоари за гориво или кабини на
механик-водачи);
c.
специални укрепвания или монтажни приспособления за оръжия;
d.
Маскировъчно осветление.
Забележка 3.
СО6 не се прилага за граждански автомобили, имащи бронева или балистична защита,
предназначени или модифицирани за транспортиране на пари и ценности.
Химически или биологични токсични вещества, „вещества за борба с масови безредици“,
радиоактивни материали и свързаните с тях оборудване, компоненти и материали, както следва:
a.
Биологични агенти или радиоактивни материали, „приспособени за бойна употреба“, които
могат да поразяват хора и животни, да разрушават оборудване или да унищожават реколтата или
околната среда;
b.
Бойни токсични химични вещества (БТХВ), включително:
1.
Нервнопаралитични БТХВ:
a.
O-алкил (10 C-атома или по-малко, в т.ч. циклоалкил) алкил (метил, етил, n-пропил
или i-пропил)-фосфонфлуориди, като:
Зарин (GB):O-изопропил метилфосфонфлуорид (CAS 107-44-8); и
Зоман (GD):O-пинаконил метилфосфонфлуорид (CAS 96-64-0); b.
b.
O-алкил (10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) N,N-диалкил (метил, етил,
n-пропил или i-пропил) фосфорамидоцианиди, като:
Табун (GA):O-етил N,N-диметилфосфорамидоцианид (CAS 77-81-6);
c.
O-алкил (H или 10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) S-2-диалкил (метил,
етил, n-пропил или i-пропил)-аминоетил алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил)
фосфонотиолати и съответните им алкилирани и протонирани соли, като:
VX: O-етил-2-диизопропиламиноетил метилфосфонит (CAS 50782-69-9);
2.
Кожнообривни БТХВ:
a.
Серни иприти, като:
1.
2-хлоретилхлорметилсулфид (CAS 2625-76-5);
2.
бис(2-хлоретил) сулфид CAS 505-60-2);
3.
бис(2-хлоретилтио) метан (CAS 63869-13-6);
4.
1,2- бис(2-хлоретилтио) етан (CAS 3563-36-8);
5.
1,3- бис(2-хлоретилтио)-n-пропан (CAS 63905-10-2);
6.
1,4-бис(2-хлоретилтио)-n-бутан (CAS 142868-93-7);
7.
1,5- бис(2-хлоретилтио)-n-пентан (CAS 142868-94-8);
8.
бис(2-хлоретилтиометил) етер (CAS 63918-90-1);
9.
бис(2-хлоретилтиоетил) етер (CAS 63918-89-8);
b.
Люизити, като:
1.
2-хлорвинилдихлорарсин (CAS 541-25-3);
2.
трис(2-хлорвинил) арсин (CAS 40334-70-1);
3.
бис(2-хлорвинил) хлорарсин (CAS 40334-69-8);
c.
Азотни иприти, като:
1.
HN1: бис(2-хлоретил) етиламин (CAS 538-07-8);
2.
HN2: бис(2-хлоретил) метиламин (CAS 51-75-2);
3.
HN3: трис(2-хлоретил) амин (CAS 555-77-1);
3.
БТХВ инкапацитанти, като:
3-хинуклидинилбензилат (BZ) (CAS 6581-06-2);
Дефолианти (обезлистяващи БТХВ), като:
a.
Бутил 2-хлор-4-флуорфеноксиацетат (LNF);
b.
2,4,5-трихлорфеноксиоцетна киселина (CAS 93-76-5), смесена с
2,4-дихлорфеноксиоцетна киселина (CAS 94-75-7) (БТХВ „Оранжев агент“ (CAS
39277-47-9);
Основни и вторични прекурсори на бинарни БТХВ, както следва:
1.
Алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонилдифлуориди, като:
DF: Метилов фосфонилдифлуорид (CAS 676-99-3);
4.
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O-алкил (H или алкилови радикали с 10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкилови
радикали), O-2-диалкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) аминоетил алкил (метил,
етил, n-пропил или i-пропил) фосфонити и съответните алкилирани и протонирани соли,
като:
QL: O-етил-2-диизопропиламиноетил метилфосфонит (CAS 57856-11-8);
3.
Хлорзарин: O-изопропил метилфосфонохлорид (CAS 1445-76-7);
4.
Хлорзоман: O-пинаколин метилфосфонохлорид (CAS 7040-57-5);
d.
„Вещества за борба с масови безредици“, активни химически съставки и комбинации от тях,
включително:
1.
α-бромбензенацетонитрил, (бромбензил цианид) (CA) (CAS 5798-79-8);
2.
[(2-хлорофенил) метилен] пропандинитрил, (o-хлорбензилиденмалононитрил) (CS) (CAS
2698-41-1);
3.
2-хлоро-1-фенилетанон, фенилалкил хлорид (ω-хлорацетофенон) (CN) (CAS 532-27-4);
4.
Дибенз-(b,f)-1,4-оксазепин (CR) (CAS 257-07-8);
5.
10-хлоро-5,10-дихидрофенарсазин, (фенарсазинхлорид), (адамсит), (DM) (CAS 578-94-9);
6.
N-нонаноилморфолин, (MPA), (CAS 5299-64-9);
Забележка 1. СО7.d. не се прилага за „вещества за борба с масови безредици“, отделно опаковани
за целите на личната самозащита.
Забележка 2. СО7.d. не се прилага за химически съединения и комбинации от тях, означени и
пакетирани за хранително-вкусовата промишленост или за медицински цели.
e.
Оборудване, специално предназначено или модифицирано за военна употреба, предназначено или
модифицирано за разпръскване на които и да е от изброените и специално предназначени за него
компоненти:
1.
Материали или химически вещества, изброени в СО7.а., СО7.b. или СО7.d.; или
2.
БТХВ, съставени от прекурсори, изброени в СО7.c.
f.
Оборудване за защита и обеззаразяване, специално предназначено или модифицирано за военна
употреба, компоненти и химически смеси, както следва:
1.
Оборудване, предназначено или модифицирано за защита от материали, изброени в СО7.а.,
СО7.b. или СО7.d., и специално предназначени за него компоненти;
2.
Оборудване, предназначено или модифицирано за обеззаразяване на обекти, заразени с
материали, изброени в СО7.а. или СО7.b., и специално предназначени за него компоненти;
3.
Химически смеси, специално разработени или приготвени за обеззаразяване на обекти,
заразени с материали, изброени в СО7.а. или СО7.b.;
Забележка. СО7.f.1. включва:
a.
филтро-вентилационни системи, специално предназначени или модифицирани
за ядрена, биологическа или химическа защита;
b.
защитно облекло.
Важно: За граждански противогази и оборудване за защита и обеззаразяване вж. също точка 1А004 в
Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.
g.
Оборудване, специално предназначено или модифицирано за военна употреба, предназначено или
модифицирано за откриване или идентифициране на материали, изброени в СО7.a., СО7.b. или
СО7.d., и специално предназначени за него компоненти;
Забележка. СО7.g. не се прилага за личните радиационни дозиметри.
Важно: Вж. също точка 1A004 от Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.
h.
„Биополимери“, специално предназначени или изработени за откриване и идентифициране на
БТХВ, изброени в СО7.b., и определени клетъчни култури, използвани за тяхното производство;
i.
„Биокатализатори“ за обеззаразяване или разграждане на химически БТХВ и биологични системи
за тази цел, както следва:
1.
„Биокатализатори“, специално предназначени за обеззаразяване или разграждане на
химически БТХВ, изброени в СО7.b., получавани чрез пряк лабораторен подбор или чрез
генетично модифициране на биологични системи;
2.
Биологични системи, съдържащи генетична информация, характерна за производството на
„биокатализаторите“, контролирани от СО7.i.1., както следва:
a.
„специални преносители“;
b.
вируси;
c.
клетъчни култури.
Забележка 1.
СО7.b. и СО7.d. не се прилагат за:
a.
Хлорциан (CAS 506-77-4). Вж. 1С450.а.5. в Списъка на ЕС на изделията и технологиите
с двойна употреба;
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b.
c.
d.

СО8

Циановодородна киселина (CAS 74-90-8);
Хлор (CAS 7782-50-5);
Карбонил хлорид (фосген) (CAS 75-44-5). Вж. 1С450.а.4. в Списъка на ЕС на изделията и
технологиите с двойна употреба;
e.
Дифосген (трихлорметил-хлорформиат) (CAS 503-38-8);
f.
Отпада от 2004 г.;
g.
Ксилилбромид орто: (CAS 89-92-9), мета: (CAS 620-13-3), пара: (CAS 104-81-4);
h.
Бензилбромид (CAS 100-39-0);
i.
Бензилйодид (CAS 620-05-3);
j.
Бромацетон (CAS 598-31-2);
k.
Бромциан (CAS 506-68-3);
l.
Бромметилетилкетон (CAS 816-40-0);
m.
Хлорацетон (CAS 78-95-5);
n.
Етилйодацетат (CAS 623-48-3);
o.
Йодацетон (CAS 3019-04-3);
p.
Хлорпикрин (CAS 76-06-2). Вж. 1С450.а.7. в Списъка на ЕС на изделията и технологиите
с двойна употреба.
Забележка 2.
Клетъчните култури и биологичните системи, описани в СО7.h. и СО7.i.2., са
изключение и тези подточки не се прилагат за клетъчните култури или биологичните системи
за граждански цели – селско стопанство, фармакология, медицина, ветеринарна медицина,
екология, преработка на отпадъци и хранителна промишленост.
„Енергетични материали“ и свързаните с тях вещества, както следва:
Важно 1:
Вж. също 1С011 в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба.
Важно 2:
За заряди и устройства вж. СО4 и 1A008 в Списъка на ЕС на изделията и технологиите
с двойна употреба
Технически забележки
1.
За заряди и устройства вж. СО4 и 1A008 в Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна
употреба Технически забележки
2.
За целите на СО8 смес означава смесване на две или повече субстанции, от които най-малко
една е изброена в подточките на СО8. Всяка от субстанциите, изброени в подточките на СО8,
е включена в този списък, дори когато се използва за употреба, различна от посочената (напр.
TAGN се използва преимуществено като експлозив, но може също да бъде използван като гориво
или като окислител).
a.
„Взривни вещества“, както следва, и смеси от тях:
1.
ADNBF (аминодинитробензофуроксан или 7-амино-4,6–динитробензофуразан–1–оксид)
(CAS 97096-78-1);
2.
BNCP (цис-ди(5-нитротетразолат) тетра амин-кобалт(III) перхлорат) (CAS 117412-28-9);
3.
CL-14 (диамино динитробензофуроксан или 5,7-диамино-4,6-динитробензофуразан-1-оксид
(CAS 117907-74-1);
4.
CL-20 (HNIW или хексанитрохексаазоизовюрцитан) (CAS 135285-90-4); клатрати на CL-20
(вж. също така СО8.g.3. и g.4. за „прекурсорите“ му);
5.
CP (2-(5-цианотетразолат) пента аминокобалт (III) перхлорат) (CAS 70247-32-4);
6.
DADE (1,1-диамино-2,2-динитроетилен, FOX7) (CAS 145250-81-3);
7.
DATB (диаминотринитробензен) (CAS 1630-08-6);
8.
DDFP (1,4-динитродифуразанопиперазин);
9.
DDPO (2,6-диамино-3,5-динитропиразин-1-оксид, PZO)(CAS 194486-77-6);
10.
DIPAM (3,3’-диамино-2,2’,4,4’,6,6’-хексанитробифенил или дипикрамид) (CAS 17215-44-0);
11.
DNGU (DINGU или динитрогликолурил) (CAS 55510-04-8);
12.
Фуразани, както следва:
a.
DAAOF (диаминоазоксифуразан);
b.
DAAzF (диаминоазофуразан) (CAS 78644-90-3);
13.
HMX и производни (вж. също така СО8.g.5. за „прекурсорите“ му), както следва:
a.
HMX (циклотетраметилентетранитрамин, октахидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7тетразин, 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразо-циклооктан, октоген или octogene) (CAS
2691-41-0);
b.
дифлуорамино-аналози на HMX;
c.
K-55(2,4,6,8-тетранитро-2,4,6,8-тетраазобицикло[3,3,0]-октанон-3
(тетранитросемигликурил, или кето-дицикло HMX) (CAS 130256-72-3);
14.
HNAD (хексанитроадамантан) (CAS 143850-71-9);
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HNS (хексанитростилбен) (CAS 20062-22-0);
Имидазоли, както следва:
a.
BNNII (октахидро-2,5-ди(нитроимино)имидазо [4,5-d]имидазол;
b.
DNI (2,4-динитроимидазол) (CAS 5213-49-0);
c.
FDIA (1-флуоро-2,4-динитроимидазол);
d.
NTDNIA (N-(2-нитротриазоло)-2,4-динитроимидазол);
e.
PTIA (1-пикрил-2,4,5-тринитроимидазол);
17.
NTNMH (1-(2-нитротриазол)-2-динитрометиленхидразин);
18.
NTO (ONTA или 3-нитро-1,2,4-триазол-5-он) (CAS 932-64-9);
19.
Полинитрокубани с повече от четири нитрогрупи;
20.
PYX (2,6-ди(пикриламино)-3,5-динитропиридин) (CAS 38082-89-2); RDX и производни,
както следва;
21.
RDX (циклотриметилентринитрамин; циклонит;
a.
хексахидро-1,3,5 тринитро-1,3,5-триазин; 1,3,5-тринитро-1,3,5-триазоциклохексан,
хексоген или hexogene) (CAS 121-82-4);
b.
кето-RDX (K-6 или 2,4,6-тринитро-2,4,6-триазоциклохексанон) (CAS 115029-35-1);
22.
TAGN (триаминогуанидиннитрат) (CAS 4000-16-2);
23.
TATB (триаминотринитробензен) (CAS 3058-38-6) (вж. също СО8.g.7 за „прекурсорите“ му);
24.
TEDDZ (3,3,7,7-тетрабис(дифлуороамин) октахидро-1,5-динитро-1,5-диазоцин);
25.
Тетразоли, както следва:
a.
NTAT (нитротриазол аминотетразол);
b.
NTNT (1-N-(2-нитротриазоло)-4-нитротетразол);
26.
Тетрил (тринитрофенилметилнитрамин) (CAS 479-45-8);
27.
TNAD (1,4,5,8-тетранитро-1,4,5,8-тетраазадекалин) (CAS 135877-16-6) (вж.също СО8.g.6. за
„прекурсорите“ му);
28.
TNAZ (1,1,3-тринитроазетидин) (CAS 97645-24-4) (вж.също така СО8.g.2. за „прекурсорите“
му);
29.
TNGU (SORGUYL или тетранитрогликолурил ) (CAS 55510-03-7);
30.
TNP (1,4,5,8-тетранитро-пиридазино [4,5-d] пиридазин) (CAS 229176-04-9);
31.
Триазини, както следва:
a.
DNAM (2-окси-4,6-динитроамино-s-триазин) (CAS 19899-80-0);
b.
NNHT (2-нитроимино-5-нитро-хексахидро-1,3,5-триазин) (CAS 130400-13-4);
32.
Триазоли, както следва:
a.
5-азидо-2-нитротриазол;
b.
ADHTDN (4-амино-3,5-дихидразино-1,2,4-триазол динитрамид) (CAS 1614-08-0);
c.
ADNT (1-амино-3,5-динитро-1,2,4-триазол);
d.
BDNTA ([ди-динитротриазол] амин);
e.
DBT (3,3′-динитро-5,5-би-1,2,4-триазол) (CAS 30003-46-4);
f.
DNBT (динитродитриазол) (CAS 70890-46-9);
g.
Отпада от 2010 г.;
h.
NTDNT (1-N-(2-нитротриазоло) 3,5–динитротриазол);
i.
PDNT (1-пикрил-3,5-динитротриазол);
j.
TACOT (тетранитробензотриазолобензотриазол) (CAS 25243-36-1);
33.
Експлозиви, невключени в СО8.a., които имат една от следните характеристики:
a.
скорост на детонация, превишаваща 8700 m/s при максимална плътност, или
b.
налягане при взрив, превишаващо 34 GPa (340 kbar);
34.
Органични експлозиви, невключени в СО8.а., имащи всички изброени характеристики:
a.
дават налягане във фронта на детонационната вълна от 25 GPa (250 kbar) или повече,
и
b.
остават стабилни при температури 523 °К (25 °C) или по-високи за време от 5 минути или по-дълго;
„Ракетно гориво”, както следва:
1.
Всяко твърдо „ракетно гориво“ от клас 1.1 на ООН с теоретичен специфичен импулс
(при стандартни условия) над 250 секунди за неметализирани или над 270 секунди за
алуминизирани състави;
2.
Всяко твърдо „ракетно гориво“ от клас 1.3 на ООН с теоретичен специфичен импулс (при
стандартни условия) над 230 секунди за нехалогенизирани, 250 секунди за неметализирани
и 266 секунди за метализирани състави;
3.
„Ракетни горива“ със силова константа над 1200 kJ/kg;
4.
„Ракетни горива“, които могат да поддържат постоянна скорост на горене, по-голяма от 38
mm/s при стандартни условия (измерена на капсуловани пробни тела, осигуряващи плосък
фронт на горене) – налягане 6,89 MPa (68,9 bar) и температура 294 °K (21 °C);
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Еластомерно модифицирани лети, двуосновни „ракетни горива“ (ЕМЛДРГ/EMCDB) с
удължение при максимално натоварване, по-голямо от 5 %, при –40 °C (233 °K);
6.
Всяко „ракетно гориво“, съдържащо субстанциите, описани в СО8.а;
7.
„Ракетни горива“, неизброени другаде в Общия списък на оръжията на ЕС, специално
предназначени за военна употреба;
c.
„Пиротехнически състави“, горива и свързаните с тях субстанции, както следва, и смесите от тях:
1.
Самолетни горива, специално предназначени за военни цели;
2.
Алан (алуминиев хидрид) (CAS 7784-21-6);
3.
Карборани; декаборан (CAS 17702-41-9); пентаборани (CAS 19624-22-7 и 18433-84-6) и техни
производни;
4.
Хидразин и производни, както следва (вж. също и СО8.d.8 и d.9 за окисляващи хидразинови
производни):
a.
Хидразин (CAS 302-01-2) в концентрации от 70 % или повече;
b.
Монометил хидразин (CAS 60-34-4);
c.
Симетричен диметил хидразин (CAS 540-73-8);
d.
Несиметричен диметил хидразин (CAS 57-14-7);
5.
Метални горива със сферични, прахообразни, сфероидни, люспести или смлени частици,
произведени от материал, съдържащ 99 % или повече от някои от следните компоненти:
a.
Метали и техни сплави, както следва:
1.
Берилий (CAS 7440-41-7) с едрина на зърната, по-малка от 60 μm;
2.
Желязо на прах (CAS 7439-89-6) с едрина на зърната, по-малка или равна на 3
μm, получено при редукция на железен оксид с водород;
b.
Смеси, съдържащи един от следните елементи:
1.
Цирконий (CAS 7440-67-7), магнезий (CAS 7439-95-4) и техни сплави с едрина
на зърната, по-малка от 60 μm; или
2.
Бор (CAS 7440-42-8) или боркарбидни (CAS 12069-32-8) горива с чистота 85
% или повече, с едрина на зърната, по-малка от 60 μm;
6.
Военни материали, съдържащи сгъстители за въглеводородни горива, специално
синтезирани за използване от бойни огнехвъргачки или запалителни бойни припаси, като
метални стеарати или палмитати (напр. октал) (CAS 637-12-7) и сгъстителите M1, M2 и M3;
7.
Перхлорати, хлорати и хромати, смесени с метали на прах или други високоенергийни
горивни компоненти;
8.
Сферичен алуминиев прах (CAS 7429-90-5) с едрина на зърната 60 μm или по-малка,
произведен от материал със съдържание на алуминий 99 % или повече;
9.
Титанов субхидрид (TiHn) със стехиометричен коефициент n = 0,65 – 1,68;
Забележка 1. Самолетните горива, изброени в СО8.c.1., са крайни продукти, не техни съставни части.
Забележка 2. СО8.c.4.а. не се прилага за хидразин смеси, специално предназначени за контрол на
корозията.
Забележка 3. СО8.с.5. се прилага за взривни вещества и горива, независимо дали изброените метали или
смеси са, или не са капсулирани в алуминий, магнезий, цирконий или берилий.
Забележка 4. СО8.c.5.b.2. не се прилага за бор и борен карбид, обогатени с бор-10 (съдържание на бор
10 – 20 % или повече от общата маса).
Забележка 5. СО8.c.5.b. се прилага само за метални горива във вид на частици, когато са смесени с други
вещества, за да образуват смеси за военни цели, като ракетни горива във вид на суспензия,
твърди ракетни горива или пиротехнически смеси.
d.
Окислители, както следва, и техните смеси:
1.
ADN (амониев динитрамид) или SR 12 (CAS 140456-78-6);
2.
AP (амониев перхлорат) (CAS 7790-98-9);
3.
Съединения, съставени от флуор и което и да е от следните:
a.
Други халогени;
b.
Кислород; или
c.
Азот;
Забележка 1. СО8.d.3 не се прилага за хлорен трифлуорид (CAS 7790-91-2).
Забележка 2. Забележка 2 СО8.g.3 не се прилага за азотен трифлуорид (CAS 7783-54-2) в
газообразно състояние.
4.
DNAD (1,3-динитро-1,3-диазетидин) (CAS 78246-06-7);
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HAN (хидроксиламониев нитрат) (CAS 13465-08-2);
HAP (хидроксиламониев перхлорат) (CAS 15588-62-2);
HNF (хидразин нитроформиат) (CAS 20773-28-8);
Хидразин нитрат (CAS 37836-27-4);
Хидразин перхлорат (CAS 27978-54-7);
Течни окислители, съставени от или съдържащи инхибирана червена димяща азотна
киселина (IRFNA) (CAS 8007-58-7);
Забележка. СО8.d.10. не се прилага за неинхибирана димяща азотна киселина.
Свързващи вещества, пластификатори, мономери и полимери, както следва:
1.
АММО (азидометилметилоксетан и полимерите му) (CAS 90683-29-7) (вж. също СО8.g.1. за
неговите „прекурсори“);
2.
ВАМО (бисазидометилоксетан и неговите полимери) (CAS 17607-20-4) (вж. също СО8.g.1 за
неговите „прекурсори“);
3.
BDNPA (бис(2,2-динитропропил)ацетал) (CAS 5108-69-0);
4.
BDNPF (бис(2,2-динитропропил)формал) (CAS 5917-61-3);
5.
BTTN (бутантриолтринитрат) (CAS 6659-60-5) (вж. също СО8.g.8 за неговите
„прекурсори“);
6.
Енергетични мономери, пластификатори или полимери, специално предназначени за
военна употреба и съдържащи някой от следните елементи:
a.
Нитрогрупи;
b.
Азидогрупи;
c.
Нитратгрупи;
d.
Нитразагрупи; или
e.
Дифлуороаминогрупи;
7.
FAMAO (3-дифлуораминометил-3-азидометил оксетан) и полимерите му;
8.
FEFO (бис(2-флуоро-2,2-динитроетил)формал) (CAS 17003-79-1);
9.
FPF-1 (поли-2,2,3,3,4,4-хексафлуорпентан-1,5-диол формал) (CAS 376-90-9);
10.
FPF-3 (поли-2,4,4,5,5,6,6-хептафлуоро-2-три-флуорметил-3-оксахептан-1,7-диол формал);
11.
GAP (глицидилазидни полимери) (CAS 143178-24-9) и техните производни;
12.
HTPB (полибутадиен с крайни хидроксилни групи) с количество на функционалните групи,
равно на или по-голямо от 2,2 или равно на или по-малко от 2,4, хидроксилно число помалко от 0,77 meq/g и вискозитет при 30 °C, по-малък от 47 поаза (CAS 69102-90-5);
13.
Етоксилиран поли(епихлорхидрин) с молекулна маса под 10 000, както следва:
a.
Поли(епихлорхидриндиол);
b.
Поли(епихлорхидринтриол)
14.
NENAs (нитроетилнитрамин смеси) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 и
85954-06-9);
15.
PGN (поли-GLYN, полиглицидилнитрат или поли(нитратометил оксиран) (CAS 27814-48-8);
16.
Поли-NIMMO (полинитратометилметилоксетан) или поли-NMMO (поли[3-нитратометил-3метилоксетан]) (CAS 84051-81-0);
17.
Полинитроортокарбонати;
18.
TVOPA (1,2,3-трис[1,2-бис(дифлуорамино)етокси]пропан или добавен тривиноксипропан)
(CAS 53159-39-0).
„Добавки“, както следва:
1.
Основен меден салицилат (CAS 62320-94-9);
2.
BHEGA (бис(2-хидроксиетил)гликоламид) (CAS 17409-41-5);
3.
BNO (бутадиеннитрилоксид) (CAS 9003-18-3);
4.
Фероценови производни, както следва:
a.
Бутацен (CAS 125856-62-4);
b.
Катоцен (2,2-диетилфероценил пропан) (CAS 37206-42-1);
c.
Фероценови карбоксилни киселини, включително:
фероценова карбоксилна киселина (CAS 1271-42-7),
1,1’-фероценова дикарбоксилна киселина (CAS 1293-87-4);
d. n-бутил-фероцен (CAS 31904-29-7);
e.
Други добавъчни полимерни фероценови производни;
5.
Оловен бета-резорцинат (CAS 20936-32-7);
6.
Оловен цитрат (CAS 14450-60-3);
7.
Оловно-медни хелати на бета-резорцилат или салицилати (CAS 68411-07-4);
8.
Оловен малеат (CAS 19136-34-6);
9.
Оловен салицилат (CAS 15748-73-9);
10.
Оловен станат (CAS 12036-31-6);
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MAPO (трис-1-(2-метил)азиридинил фосфиноксид) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (бис(2-метил
азиридинил) 2-(2-хидроксипропанокси) пропиламино фосфин оксид); и др. производни на
MAPO;
12.
Метил BAPO (бис(2-метилазиридинил)метиламино фосфин оксид) (CAS 85068-72-0);
13.
N-метил-p-нитроанилин (CAS 100-15-2);
14.
3-нитразо-1,5-пентан диизоцианат (CAS 7406-61-9);
15.
Металорганични купелуващи агенти, както следва:
a.
Неопентил[диалил]окси, три[диоктил]фосфато титанат (CAS 103850-22-2); познат
още като титанов IV, 2,2-[ди 2-пропенолат-метил, бутанолат, три(диоктил)фосфат]
(CAS 110438-25-0); или LICA 12 (CAS 103850-22-2);
b.
Титанов IV, [2-пропенолат-1)метил, n-пропанолатметил] бутанолат-1, трис[диоктил]
пирофосфат или KR3538;
c.
Титанов IV, [(2-пропенолат-1)метил, n-пропанолметил] бутанолат-1,трис(диоктил)
фосфат;
16.
Полицианодифлуораминоетиленоксид;
17.
Многофункционални азиридин-амиди с изофталова, тримезинова (BITA или бутилен имин
тримезамид), изоцианурова или триметиладипинова верижна структура и 2-метил или
2-етил замествания на азиридиновия пръстен;
18.
Пропиленимин (2-метилазиридин) (CAS 75-55-8);
19.
Финодисперсен железен оксид (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) със специфична повърхност над 250
m 2/g и средна едрина на зърната, равна на или по-малка от 3,0 nm;
20.
TEPAN (тетраетиленпентааминоакрилонитрил) (CAS 68412-45-3); цианоетилирани
полиамини и техните соли;
21.
TEPANOL (тетраетиленпентааминоакрилонитрилглицидол) (CAS 68412-46-4); адукти на
цианоетилирани полиамиди с глицидол и техните соли;
22.
TPB (трифенил бисмут) (CAS 603-33-8).
g.
„Прекурсори“, както следва:
Важно: В СО8.g. препратките са към изброени „Енергетични материали“, произведени от
тези субстанции.
1.
BCMO (биссхлорметилоксетан) (CAS 142173-26-0) (вж. също СО8.e.1 и e.2);
2.
Динитроазетидин-t-бутил сол (CAS 125735-38-8) (вж. също СО8.а.28);
3.
HBIW (хексабензилхексаазоизовюрцитан) (CAS 124782-15-6) (вж. също СО8.а.4);
4.
TAIW (tetraacetyldibenzylhexaazaisowurtzitane) (see also ML8.a.4.) (CAS 182763-60-6); h.
5.
TAT (1,3,5,7 тетраацетил-1,3,5,7-тетраазоцикло-октан) (CAS 41378-98-7) (вж.също СО8.а.13.);
6.
1,4,5,8-тетраазодекалин (CAS 5409-42-7) (вж.също СО8.a.27.);
7.
1,3,5-трихлорбензен (CAS 108-70-3) (вж.също СО8.a.23.);
8.
1,2,4-трихидроксибутан (1,2,4-бутантриол) (CAS 3068-00-6) (вж.също СО8.e.5.).
Забележка 5.
Отпада от 2009 г.
Забележка 6.
Забележка 6 СО8 не се прилага за следните субстанции, освен ако те не
са в съединение или смес с „енергетичен материал“, посочен в СО8.а., или метали на прах,
посочени в СО8.с.:
a.
Амониев пикрат (CAS 131-74-8);
b.
Черен барут;
c.
Хексанитродифениламин (CAS 131-73-7);
d.
Дифлуорамин (CAS 10405-27-3);
e.
Нитроскорбяла (CAS9056-38-6);
f.
Калиев нитрат (CAS 7757-79-1);
g.
Тетранитронафтален;
h.
Тринитроанизол;
i.
Тринитронафтален;
j.
Тринитроксилен;
k.
N-пиролидинон; 1-метил-2-пиролидинон (CAS 872-50-4);
l.
Диоктилмалеат (CAS 142-16-5);
m.
Етилхексилакрилат (CAS 103-11-7);
n.
Триетилалуминий (TEA) (CAS 97-93-8), триметилалуминий (TMA) (CAS 75-24-1) и др.
пирофорни метални алкили или арили на литий, натрий, магнезий, цинк и бор;
o.
Нитроцелулоза (CAS 9004-70-0);
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p.
q.
r.
s.
t.

СО9

Нитроглицерин (или глицеролтринитрат, тринитроглицерин) (NG) (CAS 55-63-0);
2,4,6-тринитротолуен (TNT) (CAS 118-96-7);
Етилендиаминдинитрат (EDDN) (CAS 20829-66-7);
Пентаеритритол тетранитрат (PETN) (CAS 78-11-5);
Оловен азид (CAS 13424-46-9), нормален оловен стифнат (CAS 15245-44-0) и основен
оловен стифнат (CAS 12403-82-6) и иницииращи експлозиви или възпламенителни
състави, съдържащи азиди или азидни комплекси;
u.
Триетиленгликолдинитрат (TEGDN) (CAS 111-22-8);
v.
2,4,6-тринитрорезорцинол (стифнинова киселина) (CAS 82-71-3);
w.
Диетилдифенилкарбамид (CAS 85-98-3); диметилдифенилкарбамид (CAS 611-92-7);
метилетилдифенилкарбамид [Централити];
x.
N,N-дифенилкарбамид (асиметричен дифенилкарбамид) (CAS 603-54-3);
y.
Метил-N,N-дифенилкарбамид (метилов асиметричен дифенилкарбамид) (CAS 13114-722);
z.
Етил-N,N-дифенилкарбамид (етилов асиметричен дифенилкарбамид) (CAS 64544-71-4);
aa.
2-нитродифениламин (2-NDPA)(CAS 119-75-5);
bb.
4-нитродифениламин (4-NDPA)(CAS 836-30-6);
cc.
2,2-динитропропанол (CAS 918-52-5);
dd.
Нитрогуанидин (CAS 556-88-7) (вж. 1С011.d. в Списъка на ЕС на изделията и
технологиите с двойна употреба).
Военни кораби (подводни или надводни), специално военноморско оборудване, принадлежности,
компоненти и други надводни съдове, както следва:
Важно: За насочващо и навигационно оборудване вж. СО11.
a.

Съдове и компоненти, както следва:
1.
Съдове (подводни или надводни), специално предназначени или модифицирани за военна
употреба, независимо от текущото състояние за ремонт или експлоатация и независимо
дали са въоръжени с оръжейни системи или броня или не, и корпуси или части от корпуси
за такива кораби, както и компоненти за тях, специално предназначени за военна употреба;
2.
Надводни съдове, различни от изброените в СО9.а.1., имащи някоя от изброените
характеристики, фиксирани или вградени в плавателния съд:
a.
Автоматични оръжия с калибър 12.7 mm или по-голям, изброени в СО1., или
оръжия, изброени в СО2., СО4., СО12. или СО19., или подвижни или стационарни
‘стойки’ за такива оръжия;
Техническа забележка
‘Стойки’ се отнася за основите, върху които е монтирано оръжието, или за
структурно укрепване с цел монтиране на оръжия.
b.
Системи за управление на огъня, описани в СО5.;
c.
Имащи всичко изброено:
1.
‘химична, биологична, радиологична и ядрена (ХБРЯ/CBRN) защита’; и
2.
‘Система за предварително навлажняване или измиване’, предназначена за
обеззаразяващи цели; или
Технически забележки
1.
‘ХБРЯ/CBRN защита’ е автономно вътрешно пространство, което съдържа
характеристики, като свръххерметизация, изолация на вентилационни
системи, ограничени вентилационни отвори с ХБРЯ/CBRN филтри и точки
за ограничен достъп на персонала, включващи въздушни шлюзове.
2.
‘Система за предварително навлажняване или измиване’ е система за
разпръскване на морска вода, която е в състояние едновременно да мокри
външните надпалубни съоръжения и палубите на съда.
d.
Активни системи за противодействие на оръжия, описани в СО4.b., СО5.c. или
СО11.а. и имащи някоя от следните характеристики:
1.
‘ХБРЯ/CBRN защита’;
2.
Корпус и надпалубни съоръжения, специално предназначени да снижават
ефективната повърхност на разсейване;
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Устройства за намаляване на топлинната сигнатура (напр. система
за охлаждане на отработени газове), с изключение на специално
предназначените да увеличават цялостната ефективност на електрическа
централа или да намаляват екологичното въздействие; или
Система за размагнитване, предназначена да понижи магнитната сигнатура
на целия съд;

b.

Двигатели и задвижващи системи, както следва, специално предназначени за военна употреба, и
компоненти за тях, специално предназначени за военна употреба:
1.
Дизелови двигатели, специално предназначени за подводни лодки и имащи всичко изброено:
a.
Изходна мощност 1,12 MW (1500 кс) или повече; и
b.
Скорост на въртене 700 оборота в минута или повече.
2.
Електрически двигатели, специално предназначени за подводни лодки и имащи всички
изброени характеристики:
a.
Изходна мощност над 0,75 MW (1000 кс);
b.
Бързо реверсиране;
c.
Течно охлаждане; и
d.
Напълно капсуловани;
3.
Немагнитни дизелови двигатели, имащи всичко изброено:
a.
Изходна мощност 37,3 kW (50 кс) или повече; и
b.
ненамагнитващи се части над 75 % спрямо общата маса;
4.
Системи с ‘независимо от въздух задвижване’ (НВЗ/AIP), специално предназначени за
подводни лодки;
Техническа забележка
‘Независимото от въздух задвижване’ (НВЗ/AIP) позволява на системата за задвижване
на намираща се под вода подводна лодка да работи без достъп до атмосферен кислород
за период от време, по-дълъг от този, който батериите биха позволили. За целите на
СО9.b.4. НВЗ/AIP не включва ядрената енергия.

c.

Специално предназначени за военна употреба устройства за откриване на подводни цели, с
управление и компоненти за тях, специално предназначени за военна употреба;

d.

Мрежи против подводници и противоторпедни мрежи, специално предназначени за военна
употреба;

e.

Отпада от 2003 г.;

f.

Клюзове и куплунги, специално предназначени за военна употреба, които позволяват
взаимодействие с външно за съда оборудване, и компоненти за тях, специално предназначени за
военна употреба;
Забележка. СО9.f. включва клюзове и еднопроводни, многопроводни, коаксиални или вълноводни
съединители за кораби, които не се влияят от външни течове и запазват необходимите
характеристики при морски дълбочини над 100 m; влакнооптични съединители и оптични
клюзове, специално предназначени за предаване на „лазерни“ лъчи, без оглед на дълбочината.
СО9.f. не се прилага за обикновените гребни валове и клюзовете за хидродинамичните прибори
за управление.

g.

СО10

ВЕСТНИК

Безшумни лагери, имащи някоя от следните характеристики, компоненти за тях и оборудване,
съдържащо такива лагери, специално предназначени за военна употреба:
1.
Газово или магнитно окачване;
2.
Регулатори за снижаване на активните емисии; или
3.
Регулатори за намаляване на вибрациите.
„Летателни апарати“, „летателни апарати, по-леки от въздуха“, безпилотни летателни апарати,
двигатели за „летателни апарати“ и оборудване за „летателни апарати“, свързано с тях оборудване
и компоненти, специално предназначени или модифицирани за военна употреба, както следва:
Важно: За насочващо и навигационно оборудване вж. СО11.
a.
Бойни „летателни апарати“ и специално предназначени компоненти за тях;
b.
Други „летателни апарати“ и „летателни апарати, по-леки от въздуха“, специално предназначени
или модифицирани за военна употреба, в т.ч. военноразузнавателно, щурмово, военноучебно,
транспортно и въздушнодесантно или военно оборудване, тилова поддръжка и специално
предназначени компоненти за него;
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Безпилотни летателни апарати и свързаното с тях оборудване, специално предназначени или
модифицирани за военна употреба, както и специално предназначени компоненти за тях:
1.
Безпилотни летателни апарати, в т.ч. дистанционно управляеми безпилотни летателни
апарати (ДУБЛА/RPV), автономни програмируеми апарати и „летателни апарати, полеки от въздуха“;
2.
Пускови установки за тях с принадлежащото им наземно оборудване за поддръжка;
3.
Съответното оборудване за командване и управление;
Авиационни двигатели, специално предназначени или модифицирани за военна употреба, и
специално предназначени компоненти за тях;
Авиационно оборудване, в т.ч. оборудване за дозареждане с гориво във въздуха, специално
предназначено за използване от „летателни апарати“, изброени в СО10.а. или СО10.b., или
авиационни двигатели, изброени в СО10.d., и специално предназначени компоненти за тях;
Помпени горивозарядни станции и оборудване за тях, оборудване, специално предназначено да
улеснява операциите в зони с ограничен достъп, и наземно оборудване, разработено специално
за „летателни апарати“, изброени в СО10.а. или СО10.b., или за авиационни двигатели, изброени в
СО10.d.;
Военни каски, защитни маски и специално предназначени компоненти за тях, херметизирано
дихателно оборудване и херметически костюми, използвани в „летателни апарати“,
антигравитационни костюми, преобразуватели за течен кислород, използвани за „летателни
апарати“ или ракети, и катапулти и катапултиращи устройства, задействани с пиропатрон, за
аварийно извеждане на личния състав от „летателни апарати“;

h.

Парашути, парапланери и свързано оборудване, както следва, и специално предназначени
компоненти за тях:
1.
Парашути, които не фигурират другаде в Общия списък на оръжията на ЕС;
2.
Парапланери
3.
Оборудване, специално предназначено за парашутисти на големи височини (костюми,
специални шлемове, дихателни апарати, навигационно оборудване);
i.
Системи за автоматично пилотиране на спуснати с парашут товари; специално предназначено или
модифицирано за военна употреба оборудване за скокове с контролирано отваряне на парашута на
произволна височина, включително кислородни апарати.
Забележка 1.
СО10.b. не се прилага за „летателни апарати“ или варианти на тези „летателни
апарати“, специално предназначени за военна употреба, които представляват всичко
изброено:
a.
Не са конфигурирани за военна употреба и не са оборудвани с техника или
приспособления, специално предназначени или модифицирани за военна употреба; и
b.
Имат издаден сертификат за гражданско приложение от органа за гражданска
авиация на държава членка или на държава, участваща във Васенаарската
договореност.
Забележка 2.
СО10. d. не се прилага за:
a.
Авиационни двигатели, предназначени или модифицирани за военна употреба, за които
е издаден сертификат от националната гражданска авиация на държава членка
или на държава, участваща във Васенаарската договореност, че се използват като
„граждански летателни апарати“, или специално предназначени компоненти за тях;
b.
Бутални двигатели или специално предназначени компоненти за тях, с изключение на
специално предназначените за безпилотни летателни апарати.

СО11

Забележка 3.
СО10.b. и СО10.d. относно специално предназначени компоненти и свързано с тях
оборудване за невоенни „летателни апарати“ или авиационни двигатели, модифицирани за
военна употреба, се прилагат само за тези военни компоненти и за сродно военно оборудване,
необходими за модифицирането им за военна употреба.
Електронно оборудване, което не фигурира другаде в Общия списък на оръжията на ЕС, както
следва, и специално предназначени компоненти за него:
a.
Електронно оборудване, специално предназначено за военна употреба;
Забележка. СО11.а. включва:
a.
Средства за РЕП (радиоелектронно противодействие) и противодействие на РЕП
(т.е. средства, предназначени да въвеждат несвързани или погрешни сигнали в РЛС
или в радиосвързочните приемници, или по друг начин да пречат на приемането,
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работата или ефективността на противниковите радиоелектронни приемници,
включително средства за РЕП срещу тях), включително оборудване за създаване на
изкуствени смущения и противодействие на РЕП;
b.
Електронни лампи с подвижна честота;
c.
Радиоелектронни системи или средства, предназначени за наблюдение и следене на
електромагнитния спектър за нуждите на военното разузнаване или за нуждите
на сигурността или за противодействие на такова наблюдение и следене;
d.
Подводно противодействие, включително създаване на изкуствени акустични
и магнитни смущения и лъжливи цели, средства, предназначени да въвеждат
несвързани или погрешни сигнали в хидроакустичните приемници;
e.
Оборудване за защита обработката на данни, за защита на данните и оборудване
за защита на предавателните и свързочните линии с помощта на шифротехника;
f.
Оборудване за идентификация, проверка на оторизацията и за въвеждане на
ключови програми и команди, оборудване за производство и разпределение;
g.
Направляващо и навигационно оборудване;
h.
Цифрово предавателно оборудване за тропосферна радиокомуникация;
i.
Цифрови демодулатори, специално предназначени за прихващане на сигнали;
j.
„Автоматизирани системи за командване и контрол“.
Важно: За „софтуер“, свързан с военното „софтуерно“ дефинирано радио, вж. СО21.
b.
Оборудване за създаване на изкуствени смущения в глобални навигационни сателитни системи
(GNSS).
Високоскоростни оръжейни системи с кинетична енергия, свързано с тях оборудване, както следва,
и специално предназначени компоненти за тях:
a.
Кинетични оръжия, специално предназначени за унищожаване или ефективно изваждане от строя
на противникова цел;
b.
Специално предназначени технически средства за изпитвания и оценки и изпитателни образци, в
т.ч. диагностична апаратура и обекти за динамично изпитване на снаряди и системи с кинетична
енергия.
Важно: За оръжейни системи, използващи подкалибрени бойни припаси или използващи единствено
тяга от протичаща химична реакция, и бойни припаси за тях, вж. СО1 – СО4.

СО13

Забележка 1.
СО12 включва следните, когато са специално предназначени за системи от кинетични
оръжия:
a.
Пускови установки, които могат да ускоряват маси, по-големи от 0,1 g, до скорости,
надвишаващи 1,6 km/s в режим на единична или автоматична стрелба;
b.
Генератори на първично захранване, електрическа броня, акумулаторни средства,
средства за терморегулиране и кондициониране, превключвателна или горивопреливна
техника; и електрически интерфейси между електрозахранването, оръдието и други
електрически прибори за задвижване на куполата;
c.
Системи за прехващане и съпровождане на цели, за управление на огъня и за оценка на
пораженията;
d.
Системи за самонасочване, за насочване или маневриране (със странично ускорение),
предназначени за снаряди.
Забележка 2.
СО12 се прилага за оръжейни системи, използващи един от следните методи за
задвижване:
a.
Електромагнитен;
b.
Електротермичен;
c.
Плазмен;
d.
Лек газ; или
e.
Химически (когато се използва в комбинация с някой от гореизброените).
Бронирани или защитни технически средства, конструкции и компоненти, както следва:
a.
Бронеплоча с една от следните характеристики:
1.
Произведена по военен стандарт или спецификация; или
2.
Подходяща за военна употреба;
b.
Метални или неметални конструкции или комбинации от тях, специално предназначени
за осигуряване на балистична защита на бойни системи, както и компоненти, специално
предназначени за тях;
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c.

Бойни каски, произведени по военни стандарти или спецификации или по сходни национални
стандарти, и компоненти, специално проектирани за тях (т.е. кора, подплата и омекотители за
каските);
d.
Бронежилетки и защитни костюми, изработени по военни стандарти или спецификации или
подобни, и специално проектирани компоненти за тях.
Забележка 1.
СО13.b. включва материали, специално предназначени за осигуряване на защита за
противодействие на експлозия или за изграждане на военни укрития.
Забележка 2.
СО13.c. не се прилага за конвенционалните стоманени каски, които не са
модифицирани или предназначени да бъдат оборудвани, нито са оборудвани с допълнителни
приспособления.
Забележка 3.
СО13.c. и d. не се прилагат за каски, бронежилетки и защитни костюми, които се
носят от техните потребители за тяхна лична защита.
Забележка 4.
Единствените каски, специално предназначени за лица, обезвреждащи бомби, които са
изброени в СО13, са специално предназначените за военна употреба.

СО14

СО15

Важно 1. Вж. също точка 1A005 от Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойнa употреба.
Важно 2. За „нишковидни и влакнести материали“, използвани в производството на бронежилетки и
каски, вж. точка 1C010 от Cписъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.
‘Специализирано оборудване за бойно обучение’ или за имитиране на бойни сценарии, симулатори,
специално предназначени за обучение при ползването на всякакво огнестрелно оръжие или
въоръжение, изброено в СО1 или СО2, и специално предназначени компоненти и принадлежности за
тях.
Техническа забележка
Терминът ‘специализирано оборудване за бойно обучение’ включва военни образци на щурмови
тренажори, тренажори на оперативни полети, тренажори за радиолокационни цели, генератори
на радиолокационни цели, тренировъчни средства за мерачи, тренажори за противолодъчна борба,
полетни симулатори (включително центрофуга за подготовка на летци и астронавти), радиолокационни
тренажори, тренажори за полет по прибори, навигационни тренажори, тренажори за изстрелване на
управляеми ракети, техническо оборудване за цели, „летателни апарати“, тренажори за въоръжение,
безпилотни „летателни апарати“ тренажори, мобилни тренажорни части и тренировъчно техническо
оборудване за наземни военни операции.
Забележка 1.
СО14 включва системи за генериране на изображения и интерактивна среда за
имитатори, когато са специално предназначени или модифицирани за военна употреба.
Забележка 2.
СО14 не се прилага за оборудване, специално предназначено за обучение при
използването на ловни или спортни оръжия.
Оборудване за визуализация или радиоелектронно противодействие, както следва, специално
предназначено за военна употреба, и специално предназначени компоненти и принадлежности за
него:
a.
Оборудване за записване и обработка на изображения;
b.
Фотоапарати, видеокамери, фотографска апаратура и оборудване за обработка на филми;
c.
Апаратура за усилване на изображенията;
d.
Инфрачервена или термовизионна апаратура;
e.
Сензорна апаратура за визуализация на радиолокационни изображения;
f.
Апаратура за радиоелектронно противодействие (РЕП) и противодействие на РЕП за оборудването,
изброено в СО15.а. – СО15.e.
Забележка. СО15.f. включва оборудване, предназначено да влошава работата или ефективността
на военните системи за визуализация или да намалява до минимум подобни
въздействия.
Забележка 1.
В СО15 терминът ‘специално предназначени компоненти’ включва следните изделия,
когато са специално предназначени за военна употреба:
a.
Електронни преобразуватели на инфрачервени изображения;
b.
Тръби за усилване на изображения (с изключение на тези от първо поколение);
c.
Микроканални пластини;
d.
Телевизионни електронно-оптически преобразуватели за камери за ниско ниво на
осветеност;
e.
Детекторна матрица (включително системи за електронно свързване и четене на
данни);
f.
Пироелектрични телевизионни електронно-оптически преобразуватели за камери;
g.
Охладителни системи на системите за визуализация;
h.
Електрически синхронизирани обтуратори на фотохромен и електрооптичен принцип
със скорост на обтурация, по-малка от 100 μs, с изключение в случаите на обтуратори,
които са основен елемент на високоскоростна камера;
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i.
Влакнооптични инвертори на изображения;
j.
Смесени полупроводникови фотокатоди
Забележка 2.
СО15 не се прилага за „електронно-оптически преобразуватели за усилване на
изображения от първо поколение“ или оборудване, специално предназначено да включва
„електронно-оптически преобразуватели за усилване на изображения от първо поколение“.
Важно: За класификацията на оръжейните мерници, включващи „електронно-оптически
преобразуватели за усилване на изображения от първо поколение“, вж. СО1, СО2 и
СО5.а.

СО16

СО17

Важно: Вж. също 6A002.а.2. и 6A002.b. в Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойнa
употреба.
Ковашко-пресови заготовки, отливки и други полуфабрикати, специално предназначени за
изделията, изброени в СО1 – СО4, СО6, СО9, СО10, СО12 или СО19.
Забележка. СО16 се отнася до полуфабрикати, които могат да се идентифицират чрез състава,
геометрията или функциите на материала.
Друго оборудване, материали и ‘библиотеки’, както следва, и специално разработени компоненти за
тях:
a.
Автономна водолазна и друга апаратура за подводно плуване, както следва:
1.
Апаратура със затворен или полузатворен цикъл (с регенерация на издишвания въздух),
специално предназначена за военна употреба (т.е. специално разработена да е немагнитна);
2.
Специално разработени компоненти за използване в конверсията на кислородни апарати с
отворен цикъл за военна употреба;
3.
Изделия, разработени изключително за военна употреба с автономни водолазни и други
апарати за подводно плуване;
b.
Строителна техника, специално предназначена за военна употреба;
c.
Монтажни елементи, покрития и обработки, намаляващи демаскиращите ефекти, специално
предназначени за военна употреба;
d.
Полево инженерно оборудване, специално предназначено за използване в зона на бойни действия;
e.
„Роботи“, контролери за „роботи“ и „роботи-манипулатори“, притежаващи някоя от следните
характеристики:
1.
Специално разработени за военна употреба;
2.
Включващи средства за защита на хидравличните линии срещу външни принудителни
пробиви, причинени от балистични осколки (напр. съдържащи херметизиращи се линии) и
предназначени да използват хидравлични течности с пламна температура, по-висока от
839 °K (566 °C); или
3.
Специално разработени или пригодени за работа в условията на електромагнитни импулси
(ЕМИ);
Техническа забележка:Електромагнитните импулси не се отнасят за неволна интерференция,
причинена от електромагнитно излъчване от разположено в близост оборудване (напр.
машини, уреди или електроника) или осветление.
f.
‘Библиотеки’ (параметрични технически бази данни), специално предназначени за военна
употреба с оборудване, изброено в Общия списък на оръжията на ЕС;
g.
Оборудване или силови установки, работещи със или произвеждащи ядрена енергия, включително
„ядрени реактори“, специално разработени за военна употреба, и компоненти за тях, които са
специално предназначени или ‘модифицирани’ за военна употреба;
h.
Оборудване и материали, покрити или обработени за намаляване на демаскиращи емисии,
специално предназначени за военна употреба, различни от изброените другаде в Общия списък на
оръжията на ЕС;
i.
Симулатори, специално разработени за военни „ядрени реактори“;
j.
Мобилни ремонтни работилници, специално предназначени или ‘модифицирани’ да обслужват
военна техника;
k.
Полеви генератори, специално предназначени или ‘модифицирани’ за военна употреба;
l.
Контейнери, специално предназначени или ‘модифицирани’ за военна употреба;
m.
Фериботи, различни от изброените другаде в Общия списък на оръжията на ЕС, мостове и
понтони, специално предназначени за военна употреба;
n.
Изпитателни модели, специално предназначени за „разработване“ на изделия, изброени в СО4,
СО6, СО9 или СО10;
o.
Оборудване за защита от лазери (т.е. за защита на зрението и сетивата), специално предназначено
за военна употреба.
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„Горивни клетки“, различни от изброените другаде в Общия списък на оръжията на ЕС, специално
предназначени или ‘модифицирани’ за военна употреба;

Технически забележки
1.
За целите на СО17 терминът ‘библиотека’ (параметрична техническа база данни) означава
събиране на техническа информация от военен характер, използването на която може да повиши
ефективността на военните технически средства или системи.
2.
За целите на СО17 ‘модифициран’ означава всяка структурна, електрическа, механична или друга
промяна, която осигурява на невоенни изделия свойства, които са еквивалентни на изделия, които
са специално предназначени за военна употреба.
Оборудване за производство и компоненти, както следва:
a.
Специално разработено или модифицирано ‘производствено’ оборудване за ‘производство’ на
изделия, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС, и специално предназначени компоненти за
него;
b.
Специално разработени съоръжения за екологични изпитвания и специално разработено
оборудване за тях, за сертификация, окачествяване или изпитване на изделия, изброени в Общия
списък на оръжията на ЕС.
Техническа забележка
За целите на СО18 терминът ‘производство’ включва проектиране, проверка, производство, изпитване и
контрол.
Забележка
СО18.а. и СО18.b. включват следното оборудване:
a.
Нитратори с непрекъснато действие;
b.
Апаратура или оборудване за центробежни изпитания, притежаващи едно от
изброените:
1.
Задвижвана от мотор или мотори със сумарна мощност, по-голяма от 298 kW
(400 к.с.);
2.
Възможност за носене на полезен товар от 113 kg или повече; или
3.
Възможност да упражнява центробежни ускорения от 8 g или повече върху
полезен товар от 91 kg или повече;
c.
Преси за дехидратация;
d.
Шнекови екструдери, специално предназначени или модифицирани за екструзия на
бойни взривни вещества;
e.
Режещи машини за калибриране на екструдирани твърди ракетни горива;
f.
Почистващи барабани (тумблери) с диаметър от 1,85 m или повече, с продуктов
капацитет над 227 kg;
g.
Смесители с непрекъснато действие за твърди ракетни горива;
h.
Мелници с течно задвижване за раздробяване или смилане на съставки на бойни
взривни вещества;
i.
Оборудване за формиране на прахове от сферични частици с еднакви размери, описано
в СО8.c.8;
j.
Конвекционни токови конвертори за конверсия на материалите, изброени в СО8.c.3.
Системи от оръжия с насочена енергия (ОНЕ/DEW), оборудване с подобно действие или
противодействие и опитни образци, както следва, и компоненти, специално предназначени за тях:
a.
„Лазерни“ системи, специално предназначени за унищожаване или ефективно прекъсване на
мисията на дадена цел;
b.
Корпускулярно-лъчеви оръжия, годни да унищожат или прекъснат мисията на дадена цел;
c.
Високоенергийни радиочестотни системи (РЧ/RF), които са в състояние да унищожат или
прекъснат мисията на дадена цел;
d.
Оборудване, специално предназначено за откриване, идентификация или защита срещу системи,
изброени в СО19.а. – СО19.c.;
e.
Физически опитни образци за системи, оборудване и компоненти, изброени в СО19.
f.
„Лазерни“ системи, специално предназначени да причиняват постоянна слепота до недобро
виждане, т.е. за невъоръжено око или за око, оборудвано с устройства за коригиране на зрението.
Забележка 1.
Системите от оръжия с насочена енергия – DEW, контролирани от СО19, включват
системи, чиито способности произтичат от контролираното прилагане на:
a.
„Лазери“ с достатъчна мощност да предизвикат разрушителен ефект, наподобяващ
ефекта на обикновен боен припас;
b.
Ускорители на елементарни частици, генериращи сноп от заредени или неутрални
частици с разрушителна сила;
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Високомощни импулсни или вълнови радиочестотни предаватели, които произвеждат
полета с достатъчно голям интензитет да повредят електронните схеми на дадена
отдалечена цел.
Забележка 2.
СО19 включва следните изделия, когато те са специално предназначени за системи от
оръжия с насочена енергия – DEW:
a.
Оборудване за генериране на пусков импулс, съхраняване на енергията, комутация,
кондициониране на захранването или подаване на горивото;
b.
Системи за прехващане или съпровождане на цели;
c.
Системи с възможност за оценка на пораженията в целта, нейното разрушаване или
прекъсване на мисията;
d.
Оборудване за управление, разпространение и насочване на лъчевия сноп;
e.
Оборудване с възможност за бързо отклоняване на лъча за бързи операции при
многобройни цели;
f.
Адаптивна оптика и фазови конюгатори;
g.
Токови инжектори за снопове от отрицателни водородни йони;
h.
Компоненти за „класифицирани като предназначени за използване в Космоса“
ускорители;
i.
Оборудване за конусно фокусиране на сноп от отрицателни йони;
j.
Оборудване за управление и отклонение на високоенергиен сноп от йони;
k.
„Класифицирано като предназначено за използване в Космоса“ фолио за
неутрализиране на сноп от отрицателни изотопи на водорода.
Криогенно и „свръхпроводимо“ оборудване, както следва, и специално предназначени компоненти и
принадлежности за него:
a.
Оборудване, специално предназначено или конфигурирано за инсталиране в транспортна машина
с бойно сухопътно, морско, въздушно или космическо приложение, което може да действа в
движение и да генерира или поддържа температури под 103 °K (-170 °C);
Забележка. СО20.а. включва мобилни системи, съдържащи или използващи принадлежности или
компоненти, произведени от неметални или неелектропроводими материали, като
пластмаси или импрегнирани с епоксидни смоли материали.
b.
„Свръхпроводимо“ електрическо оборудване (ротационни машини и трансформатори), специално
предназначено или конфигурирано за монтиране в транспортна машина с военно сухопътно,
морско, въздушно или космическо приложение, което може да действа в движение.
Забележка. СО20.b. не се прилага за хибридни хомеополярни генератори на постоянен ток,
които имат еднополюсни нормални метални ротори, въртящи се в магнитно поле,
индуцирано от свръхпроводящи бобини, при условие че тези бобини са единствените
свръхпроводими компоненти в генератора.
„Софтуер“, както следва:
a.
„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или
„употреба“ на оборудване, материали или „софтуер“, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС;
b.
Специфичен „софтуер“, различен от изброения в СО21.a., както следва:
1.
„Софтуер“, специално предназначен за военна употреба и специално проектиран за
моделиране, имитиране или оценка на военни оръжейни системи;
2.
„Софтуер“, специално предназначен за военна употреба и специално проектиран за
моделиране или имитиране на сценарии за бойни операции;
3.
„Софтуер“ за определяне на действието на конвенционални, ядрени, химически или
биологични оръжия;
4.
„Софтуер“, специално предназначен за военна употреба и специално предназначен за
системите за командване, комуникации, контрол и разузнаване (К3Р/C3I) или командване,
комуникации, контрол, компютри и разузнаване (К4Р/C4I);
c.
„Софтуер“, невключен в СО21.а. или b., специално предназначен или модифициран да даде
възможност на оборудване, невключено в Общия списък на оръжията на ЕС, да изпълнява
военните функции на оборудване, изброено в Общия списък на оръжията на ЕС.
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„Технология“, както следва:
a.
„Технология“, различна от описаната в СО22.b., „необходима“ за „разработване“, „производство“
или „употреба“ на изделията, изброени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз;
b.
„Технология“, както следва:
1.
„Технология“, „необходима“ за разработването, сглобяването от компоненти,
експлоатацията, поддръжката и ремонта на цялостни производствени инсталации
за изделията, изброени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз, дори ако
компонентите на тези производствени инсталации не са изброени;
2.
„Технология“, „необходима“ за „разработването“ и „производството“ на малки оръжия,
дори ако се използва за производство на копия на антични малки оръжия;
3.
„Технология“, „необходима“ за „разработването“, „производството“ и „употребата“ на
токсични агенти, свързано оборудване или компоненти, изброени в СО7.а. – СО7.g.;
4.
„Технология“, „необходима“ за „разработването“, „производството“ и „употребата“ на
„биополимери“ или клетъчни култури, изброени в СО7.h.;
5.
„Технология“, „необходима“ изключително за влагането на „биокатализатори“, изброени в
СО7.i.1, във вещества-носители с военно приложение или материали с военна употреба.
Забележка 1.
„Технология“, „необходима“ за „разработването“, „производството“ или
„употребата“ на изделия, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС, се контролира, дори
ако е приложима за изделия, неизброени в Общия списък на оръжията на ЕС.
Забележка 2.
СО22 не се прилага за:
a.
„Технология“, която е минимално необходимата за инсталиране, експлоатация,
поддръжка (проверка) и ремонт на изделията, които не са контролирани или чийто
износ е бил разрешен;
b.
„Технология“, която е „в гражданската област“, за „фундаментални научни
изследвания“ или представлява минимално необходимата информация за
кандидатстване за патент;
c.
„Технология“ за магнитна индукция за непрекъснато движение на граждански
транспортни средства.

ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРМИНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИЯ СПИСЪК
Следват дефиниции на термините, използвани
в настоящия списък, подредени по азбучен ред
(на английски език).
Забележкa 1. Дефинициите се прилагат в рамки
те на списъка. Позоваванията са с препоръчителен
характер и не оказват влияние върху универсалната
употреба на дефинираните термини в списъка.
Забележкa 2. Думите и термините, съдържащи
се в настоящия списък с дефиниции, приемат оп
ределеното тук значение само когато са поставени
в кавички („ “). Дефинициите на термини в еди
нични кавички (′ ′) се дават в техническата бележка
към съответния параграф. Навсякъде другаде тези
думи и термини се използват с общоприетото им
(речниково) значение.
СО7 „Приспособени за бойна употреба“
Всяка модификация или подбор (като промяна
в чистотата, срока на годност, вирулентността,
характеристиките на разпръскване или устойчи
востта на ултравиолетово облъчване), които имат
за цел да повишат ефективността при нанасяне на
поражения върху хора или животни, повреждане
на оборудване, нанасяне на щети на посеви или
на околната среда.
СО8 „Добавки“
Компоненти, използвани във взривни вещества
и взривни смеси с цел подобряване на техните
качества.
СО8, СО9 и СО10 „Летателен апарат“
Въздухоплавателно средство с постоянна и/или
променлива геометрия на крилете, с ротационни

криле (хеликоптер), с насочващи се ротори или
с насочващи се криле.BG 18.3.2011 г. Официален
вестник на Европейския съюз C 86/31.
СО11 „Автоматизирани системи за командване
и контрол“
Електронни системи, посредством които се
въвежда, обработва и предава информация от
съществено значение за ефективното функциони
ране на групировката, съединението, тактическото
съединение, частта, кораба, подразделението или
оръжейните единици, които са под командване.
Това се постига с използването на компютър и
друг специализиран хардуер, предназначен да
подпомага функциите на организацията за воен
но командване и контрол. Основните функции
на автоматизирана система за командване и
контрол са: ефективното автоматизирано съби
ране, натрупване, съхранение и обработване на
информация; представянето на ситуацията и на
обстоятелствата, които засягат подготовката и
провеждането на бойни операции; оперативни
и тактически изчисления за разпределението на
ресурси сред войсковите групировки или еле
менти от бойните заповеди или заповедите за
бойно развръщане съгласно мисията или фазата
на операцията; изготвянето на данни за оценка
на ситуацията и вземане на решение във всеки
момент от операцията или бойните действия;
компютърна симулация на операциите.
СО22 „Фундаментални научни изследвания“
Експериментална или теоретична работа,
предприета най-вече с цел придобиване на нови
знания за основните принципи на явленията или
наблюдаваните факти и която не е насочена към
специфична практическа задача или цел.
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СО7 и 22 „Биокатализатори“
Ензими за специфични химични или биохимич
ни реакции или други биологични съставки, които
се свързват с БТХВ и ускоряват разграждането им.
Техническа забележка
„Ензими“ означава „биокатализатори“ за спе
цифични химични или биохимични реакции.
СО7 и 22 „Биополимери“
Биологични макромолекули, както следва:
a. Ензими за специфични химични или био
химични реакции;
b. Антитела, моноклонални, поликлонални или
антиидиотипни;
c. Специално разработени или специално об
работени рецептори;
Технически забележки
1. „Антиидиотипни антитела“ означава антитела,
които се свързват със специфичните антигенни
части за прикрепване на други антитела;
2. „Моноклонални антитела“ означава протеини,
които се свързват с една антигенна свързваща
част и се произвеждат от една клетъчна култура;
3. „Поликлонални антитела“ означава смес от
протеини, които се свързват със специфичните
антигени и се произвеждат от повече от една
клетъчна култура;
4. „Рецептори“ означава биологични макро
молекулни структури, които могат да свързват
лиганди, чието свързване оказва влияние върху
физиологични функции.BG C 86/32 Официален
вестник на Европейския съюз 18.3.2011 г.
СО10 „Граждански летателни апарати“
Онези „летателни апарати“, описани по пред
назначение в публикуваните списъци за удосто
веряване на летателните качества от органите по
гражданската авиация, които летят по търговски
граждански вътрешни и външни трасета или за
законна гражданска, частна или служебна употреба.
СО21 и 22 „Разработване“
Отнася се до всички фази, предхождащи серий
ното производство, като: проектиране, проектни
проучвания, проектни анализи, проектни кон
цепции, сглобяване и изпробване на прототипи,
пилотни производствени схеми, данни по проекта,
процеса на преобразуване на данните по проекта
в продукт, проектиране на конфигурацията (кон
струкцията), проектиране на технологията, планове.
СО17 „Манипулатори“
Устройства за захващане, активни обработващи
възли и всички други обработващи устройства,
които са прикрепени върху базовата пластина на
края на манипулаторната ръка „робот“.
Техническа забележка
„Активен обработващ възел“ означава устрой
ство за прилагане на движеща сила, енергиен
процес или възприемане на обработвания детайл.
СО4 и 8 „Енергетични материали“
Вещества или смеси, които участват в химична
реакция, при която се отделя енергията, необхо
дима за целите на тяхното приложение. „Взривни
вещества“, „пиротехнически състави“ и „ракетни
горива“ са подкласове на енергетичните материали.
СО18 и 18 „Взривни вещества“
Твърди, течни или газообразни вещества или
смеси от вещества, които трябва да детонират при
приложението им като иницииращи заряди, пре
ходни заряди или основни заряди в бойни глави,
при разрушаващо действие или други приложения.
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СО7 „Специални преносители“
Преносители (т.е. плазмид или вирус), които
се използват да въвеждат генетичен материал в
приемни клетки.
СО17 „Горивна клетка“
Електрохимично устройство, което преобра
зува химическа енергия директно в електрическа
енергия (постоянен ток), като използва гориво от
външен източник.
СО13 „Влакнести или нишковидни материали“
Включват:
a. Непрекъснати моновлакна;
b. Непрекъснати нишки и снопове влакна;
c. Ленти, тъкани, произволни мрежи и оплетки;
d. Накъсани влакна, щапелни влакна и кохерент
ни влакнести покрития;BG 18.3.2011 г. Официален
вестник на Европейския съюз C 86/33;
e. Уискъри (нишкообразни кристали с висока
якост), монокристални или поликристални, от
всякакви дължини;
f. Ароматична полиамидна пулпа.
СО15 „Електроннооптични преобразуватели
първо поколение“
Електростатично фокусирани преобразуватели,
в които на входа и изхода има пластини от оптич
ни влакна или пластини със стъклена повърхност,
мултиалкални фотокатоди (S-20 или S-25), но не
и усилватели с микроканални пластини.
СО22 „В гражданската област“
Това означава „технология“ или „софтуер“,
които се предоставят без ограничения при понататъшното им разпространение.
Забележкa. Ограниченията, произтичащи от
авторски права, не отстраняват понятията „тех
нология“ или „софтуер“ от определението „в
гражданската област.
СО5 и 19 „Лазер“
Съвкупност от компоненти, която генерира
кохерентна в пространството и във времето свет
лина, усилваща се чрез стимулирано излъчване
на лъчиста енергия.
СО10 „Летателни апарати, по-леки от въздуха“
Балони или въздушни кораби, които използват
за издигането си горещ въздух или газове, по-леки
от въздуха, като хелий или водород.
СО17 „Ядрен реактор“
Включва предметите във или свързани непо
средствено с реакторния резервоар, оборудването,
което управлява равнището на мощността в актив
ната зона, и съставните части, които обикновено
съдържат, влизат в пряк контакт или управляват
първичната охлаждаща среда на активната зона
на реактора.
СО8 „Прекурсори“
Специални химикали, които се използват за
производството на взривни вещества.
СО21 и 22 „Производство“
Означава всички производствени фази, като:
производствено проектиране, производство, интег
риране, сглобяване (монтаж), проверка, тестване,
осигуряване на качеството.
СО8 „Ракетни горива“
Вещества или смеси, които влизат в химическа
реакция и в резултат произвеждат големи обеми
горещи газове при контролирана скорост с цел
изпълнение на механична работа.
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СО4 и 8 „Пиротехнически състав(и)“
Смеси от твърди или течни горива с окислители,
в които при запалване протича химична реакция
с отделяне на енергия при контролирана скорост
с цел да произведат определено закъснение или
определени количества топлина, звук, дим, видима
светлина или инфрачервена радиация. Пирофорите
са подклас на пиротехническите състави, които не
съдържат окислители, но се запалват спонтанно
при контакт с въздуха.BG C 86/34 Официален
вестник на Европейския съюз 18.3.2011 г.
СО22 „Необходим(и)“
Приложено към „технологии“, се отнася само
до тази част на „технологиите“, която конкретно
отговаря за постигане или надхвърляне на кон
тролираните нива на работа, характеристики или
функции. Такива „необходими „технологии“ могат
да бъдат използвани и от други стоки.
СО7 „Вещества за борба с масови безредици“
Вещества, които при условията на борба с
масови безредици бързо предизвикват у човека
ефекти на раздразнение или временна загуба на
физическите способности, които ефекти изчезват
скоро след прекратяване на излагането на въз
действие. (Сълзотворните газове са подвид на
„веществата за борба с масови безредици“.)
СО17 „Робот“
Манипулационен механизъм, който може
да бъде програмиран с непрекъснато движение
или с движение от точка до точка, който може
да използва сензори и има всяка от изброените
характеристики:
a. Многофункционалност;
b. Способност да позиционира или да ориентира
материали, детайли, инструменти или специални
устройства чрез извършване на различни движения
в триизмерното пространство;
c. Включва три или повече сервоустройства
със затворен или отворен цикъл, които могат да
включват стъпкови двигатели; и
d. Има „програмируемост, достъпна за потре
бителя“, като се използва методът на обучение/
изпълнение, или с помощта на електронен компю
тър, който може да бъде програмируем логически
контролер, т.е. без механична намеса.
Забележкa. Горната дефиниция не включва
следните устройства:
1. Манипулационни механизми, които се кон
тролират единствено ръчно или чрез телеоператор;
2. Манипулационни механизми с фиксирана
последователност, които са автоматизирано движе
щи се устройства, работещи съгласно механично
фиксирани програмирани движения. Програмата е
механично ограничена с фиксирани ограничители,
като щифтове или гърбици. Последователността
от движения и изборът на маршрути или ъгли не
могат да се изменят или променят чрез механични,
електронни или електрически средства;
3. Механично контролирани манипулационни
механизми с изменяема последователност, които
са автоматизирано движещи се устройства, работе
щи съгласно механично фиксирани програмирани
движения. Програмата е механично ограничена
с фиксирани, но регулируеми ограничители, като
щифтове или гърбици. Последователността от дви
жения и изборът на маршрути или ъгли се изменят
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в рамките на модела на фиксираната програма.
Изменения или модификации на програмния
модел (например смяна на щифтове или смяна
на гърбици) в една или повече оси на движение
се осъществяват само чрез механични операции;
4. Несервоуправляеми манипулационни меха
низми с изменяема последователност, които са
автоматизирано движещи се устройства, работещи
съгласно механично фиксирани програмирани
движения. Програмата е променлива, но после
дователността започва само след подаването на
двоичен сигнал от механично фиксирани елек
трически двоични устройства или регулируеми
ограничители;
5. Складови кранове, определени като манипула
торни системи, действащи в декартови координати,
произведени като съставна част от вертикална
последователност от складови клетки и констру
ирани да осигуряват достъп до съдържанието на
тези клетки за съхраняване или изваждане.
СО21 „Софтуер“
Съвкупност от една или повече „програми“
или „микропрограми“ независимо от конкретната
реализация и носител.
СО19 „Класифицирани като предназначени за
използване в космоса“
Изделия, проектирани, произведени и тествани
да отговарят на Особените електрически, меха
нични или екологични изисквания за използване
при изстрелване и разполагане на спътници или
летателни системи за голяма височина, функци
ониращи на височини от 100 km или по-високо.
СО18 и 20 „Свръхпроводим“
Означава материали (напр. метали, сплави
или съединения), които могат да изгубят всякакво
електрическо съпротивление (напр. които могат
да придобият безкрайна електропроводимост и да
пренасят много големи електрически потоци без
топлинно нагряване).
Техническа забележка
Състоянието на „свръхпроводимост“ на матери
ал се характеризира индивидуално чрез „критична
температура“, критично магнитно поле, което е
функция от температурата, и критична интензив
ност на тока, която обаче е функция както на
магнитното поле, така и на температурата.
СО22 „Технология“
Специфична информация, необходима за „раз
работването“, „производството“ или „употребата“
на изделие. Информацията приема формата на
технически данни или техническа помощ.
Технически забележки
1. „Техническите данни“ могат да бъдат под
формата на скици, планове, диаграми, модели,
формули, таблици, инженерни проекти и специфи
кации, наръчници и инструкции, в писмена форма
или записани на други носители, като дискети,
ленти, оптически дискове.
2. „Техническата помощ“ може да бъде под
формата на указания, умения, обучение, работни
познания и консултантски услуги. „Техническа по
мощ“ може да включва пренос на„технически данни“.
СО21 и 22 „Употреба“
Експлоатация, монтаж (включително монтаж
на място), поддръжка (проверка), ремонт, възста
новяване и обновяване.
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Приложение № 2
към член единствен
СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ С ДВОЙНА УПОТРЕБА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА КОНТРОЛ
ПРИ ВНОС
ОБЩА БЕЛЕЖКА ЗА ТЕХНОЛОГИИТЕ (ОБТ)
(Следва да се чете в съчетание с разделите Е на категории 1 до 9)
„Технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на стоките, контролирани по
категории 1 до 9, се контролира в съответствие с разпоредбите на категории 1 до 9.
„Технологиите“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на контролираните стоки,
остават под контрол, дори когато са приложими за стоки, които не са предмет на контрол.
Мерките за контрол не се прилагат по отношение на тези „технологии“, които са минимално необходими за
монтаж, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на стоките, които не са предмет на контрол или чийто износ е бил
разрешен.
ВАЖНО: Това не освобождава такива „технологии“, описани в 1E002.e., 1E002.f., 8E002.а. и 8E002.b.
Мерките за контрол върху вноса на „технологии“ не важат по отношение на информацията, която се явява
„обществено достояние“, „фундаментални научни изследвания“, или по отношение на минимално необходимата
информация за приложенията на патенти.
КАТЕГОРИЯ 0
ЯДРЕНИ МАТЕРИАЛИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ
0A
0A001

Системи, оборудване и съставни части
„Ядрени реактори“ и специално проектирано или подготвено оборудване и съставни части за тях,
както следва:
a. „Ядрени реактори“;
b. Метални съдове или големи фабрично произведени части за тях, специално проектирани или
подготвени да поместват активната част на „ядрен реактор“;
c. Манипулиращи съоръжения, специално проектирани или подготвени за въвеждане или
извеждане на гориво от „ядрен реактор“;
d. Управляващи пръти, специално проектирани или подготвени за контрол на процеса на
ядрената реакция в „ядрен реактор“, подпорни или окачващи структури за тях, механизми за
задвижване на прътите и тръби за насочването на прътите;
e. Тръби под налягане, специално проектирани или подготвени за поместване на горивни
елементи и първичния охладител в „ядрен реактор“ с експлоатационно налягане над 5,1 MPa;
f. Метал и сплави на цирконий във формата на тръби или сглобки на тръби, в които съотношението
на хафний към цирконий е по-малко от 1:500 тегловни части, специално проектирани или
подготвени за използване в „ядрен реактор“;
g. Помпи за охладител, специално проектирани или подготвени за циркулиране на основния
охладител в „ядрени реактори“;
h. „Вътрешни елементи за ядрен реактор“, специално проектирани или подготвени за използване
в „ядрен реактор“, включително подпорни колони за активната част, канали за горивото,
термични екрани, щитове, пластини за решетката на активната част и дифузионни пластини;
Бележка: В 0A001.h „вътрешни елементи за ядрен реактор“ означава всяка голяма структура
в реакторния резервоар, която има една или повече функции, като опора за
активната част, поддържане правилното положение на горивото, насочване
потока на първичния охладител, осигуряване на радиационни щитове за
реакторния резервоар и насочваща инструментална екипировка вътре в
активната част.
i. Топлообменници (парогенератори), специално проектирани или подготвени за използване в
тръбопровода на първичния охладител на „ядрен реактор“;

0B
0B001

j. Измервателни инструменти и такива за откриване на неутрони, специално проектирани или
подготвени за определяне равнищата на неутронния поток вътре в активната зона на „ядрен
реактор“.
Оборудване за изпитване, контрол и производство
Инсталации за отделяне на изотопи на „природен уран“, „обеднен уран“ и „специални ядрени
материали“ и специално проектирано или подготвено оборудване и съставни части за него, както следва:
a. Инсталации, специално проектирани за отделяне на изотопи на „природен уран“, „обеднен
уран“ и „специални ядрени материали“, както следва:
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1. Инсталации за отделяне чрез газова центрофуга;
2. Инсталации за отделяне чрез газова дифузия;
3. Инсталации за аеродинамично отделяне;
4. Инсталации за отделяне чрез химичен обмен;
5. Инсталации за отделяне чрез йонообмен;
6. Инсталации за лазерно изотопно отделяне с атомни пари (ЛИОАП/AVLIS);
7. Инсталации за лазерно молекулярно изотопно отделяне (ЛМИО/MLIS);
8. Инсталации за отделяне на плазма;
9. Инсталации за електромагнитно отделяне;
b. Газови центрофуги и монтажни възли и съставни части, специално проектирани или
подготвени за процес на отделяне чрез газова центрофуга, както следва:
Бележка: В 0B001.b. „материал с високо съотношение на якост към плътност“ означава
което и да е от изброените по-долу:
a. Марейджингова стомана с максимална якост на опън от 2050 MPa
или повече;
b. Алуминиеви сплави с максимална якост на опън от 460 MPa или повече,
или
c. „Влакнести или нишковидни материали“ със „специфични модули на
еластичност“ от повече от 3,18 х 106 m и „специфична якост на опън“
над 76,2 х 103 m;
1. Газови центрофуги;
2. Комплектни роторни монтажни възли;
3. Цилиндри за роторни тръби с дебелина на стената 12 mm и по-малко и с диаметър
между 75 mm и 400 mm, направени от материали с високо съотношение на якост
към плътност;
4. Пръстени или силфони с дебелина на стената 3 mm и по-малко и с диаметър
между 75 mm и 400 mm, които са проектирани да осигуряват локална опора на
роторна тръба или за свързване на няколко такива, направени от материали с високо
съотношение на якост към плътност;
5. Отражатели с диаметър между 75 mm и 400 mm за монтиране вътре в роторна
тръба, направени от материали с високо съотношение на якост към плътност;
6. Горни или долни капаци с диаметър между 75 mm и 400 mm за поставяне на
краищата на роторна тръба, направени от материали с високо съотношение на якост
към плътност;
7. Лагери с магнитно окачване, състоящи се от пръстеновиден магнит, окачен в кожух,
направен от или защитен с „материали, устойчиви на корозия от UF6“, съдържащ
амортизиращо вещество, и който има магнитна връзка с полюс на магнита или с
втори магнит, закрепен на капака на ротора;
8. Специално подготвени лагери, включващи шарнирно свързване, монтирани върху
амортисьор;
9. Молекулярни помпи, състоящи се от цилиндри с вътрешни машинно обработени
или пресовани винтови нарези и вътрешни машинно пробити отвори;
10. Радиални двигателни статори за мотори с многофазен хистерезис (магнитно
съпротивление) с променлив ток за синхронна работа във вакуум в честотен спектър
от 600 до 2000 Hz и мощностен обхват от 50 до 1000 волтампера;
11. Кожуси/приемници, поместващи монтажния възел на роторната тръба на газова
центрофуга, състояща се от твърд цилиндър с дебелина на стената до 30 mm, с
прецизно обработени краища и изготвен от „материали, устойчиви на корозия от
UF6“;
12. Газосъбиратели, състоящи се от тръби с вътрешен диаметър до 12 mm, за
извличане на UF6 газ от вътрешността на роторна тръба на центрофуга чрез действие
с тръба на Пито, изработена от или защитена с „материали, устойчиви на корозия
от UF6“;
13. Честотни преобразуватели (конвертори или инвертори), специално проектирани
или подготвени да осигуряват статори за мотори за обогатяване с газови центрофуги,
които имат всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани
съставни части за тях:
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a. Многофазов изход от 600 до 2000 Hz;
b. Контрол на честотата, по-добър от 0,1 %;
c. Хармонично изкривяване, по-малко от 2 %, и
d. Ефективност, по-голяма от 80 %;
14. Клапани за силфонни тръби, изработени от или защитени с „материали,
устойчиви на корозия от UF6“ с диаметър от 10 mm до 160 mm;
c. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне
чрез газова дифузия, както следва:
1. Прегради за газова дифузия, изработени от порести метални, полимерни или
керамични „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с размер на порите от 10
до 100 nm, дебелина 5 mm или по-малко и с диаметър от 25 mm или по-малко за
тръбните форми;
2. Кожуси за газови дифузери, изработени от „материали, устойчиви на корозия от
UF6“;
3. Компресори (с положително отклонение, тип центрофуга и тип осев поток) или
газови нагнетателни вентилатори с обем на капацитета за засмукване на UF6 от 1m3/
min или повече и налягане при изпускане до 666,7 kPa, изработени от или защитени
с „материали, устойчиви на корозия от UF6“;
4. Въртящи уплътнения на валове за компресори или нагнетателни вентилатори,
описани в 0B001.c.3. и проектирани за темп на пропускане на буферен газ, по-малък
от 1000 cm3/min.
5. Топлообменници от алуминий, мед, никел или сплави, съдържащи повече от
60 процента никел или съчетания на тези метали във вид на плакирани тръби,
предвидени да работят при налягане, по-ниско от атмосферното, с такъв темп на
пропускане, че да ограничава нарастването на налягането до по-малко от 10 Pa на
час при разлика в наляганията от 100 kPa;
6. Клапани за силфонни тръби, изработени от или защитени с „материали, устойчиви
на корозия от UF6“ с диаметър от 40 mm до 1500 mm;
d. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на
аеродинамично отделяне, както следва:
1. Отделящи дюзи, състоящи се от извити канали с форма на прорези, с радиус
на извивката, по-малък от 1 mm, устойчиви на корозия от UF6 и имащи острие,
намиращо се вътре в дюзата, което разделя газа, преминаващ през дюзата, на две
струи;
2. Допирателни впускателни цилиндрични или конусообразни тръби, насочвани от
потока (вихрови тръби), изработени от или защитени с „материали, устойчиви на
корозия от UF6“, с диаметър между 0,5 cm и 4 cm и съотношение на дължината
към диаметъра от 20:1 или по-малко, с един или повече допирателни впускателни
отвора;
3. Компресори (с положително отклонение, тип центрофуга и тип осев поток) или
газови нагнетателни вентилатори, с обем на капацитета за засмукване от 2 m3/min.
или повече, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от
UF6“ и въртящи уплътнения на валове за тях;
4. Топлообменници, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на
корозия от UF6“;
5. Кожуси за елементите на аеродинамичното отделяне, изработени от или защитени
с „материали, устойчиви на корозия от UF6“, за съхранение на вихровите тръби или
отделящите дюзи;
6. Клапани за силфонни тръби, изработени от или защитени с „материали, устойчиви
на корозия от UF6“ с диаметър от 40 до 1500 mm;
7. Обработващи системи за отделяне на UF6 от газа-носител (водород или хелий) до
съдържание на UF6 от 1 ppm или по-малко, включително:
a. Нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори, способни
да достигнат температури от 153 °К (-120°С) или по-ниски;
b. Нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни да достигнат
температури от 153 °К (-120°С) или по-ниски;
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c. Отделящи дюзи или вихрови тръбни възли за отделяне на UF6 от газа-носител;
d. Охлаждащи уловители за UF6, способни да достигнат температури от 253 °К
(-20°С) или по-ниски;
е. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на
отделяне чрез химичен обмен, както следва:
1. Бързодействащи обменящи импулсни колони течност-течност
с продължителност на фазата на отлагане 30 секунди или по-малко
и устойчиви на концентрирана солна киселина (т.е. изработени
от или защитени с подходящи пластмасови материали, като
флуоровъглеродни полимери или стъкло);
2. Бързодействащи центробежни контактни апарати течност-течност
с продължителност на фазата на отлагане 30 секунди или по-малко
и устойчиви на концентрирана солна киселина (т.е. изработени
от или защитени с подходящи пластмасови материали, като
флуоровъглеродни полимери или стъкло);
3. Електрохимични редуциращи елементи, устойчиви на разтвори на
концентрирана солна киселина, за редукция на урана от едно валентно
състояние в друго;
4. Нагнетяващо оборудване за електрохимични редуциращи елементи
за изваждане на U+4 от органичния поток и за частите, влизащи в
съприкосновение с преработвания поток, изработени от или защитени
с подходящи материали (например флуоровъглеродни полимери,
полифенил сулфат, полиетерен сулфон и графит, импрегниран със
смоли);
5. Системи за подготовка на захранването за производство на разтвор
на уранов хлорид с висока чистота, представляващи разтваряне,
изтегляне на разтворителя и/или оборудване за йонообмен за
пречистване и електролитни елементи за редуциране на уран U+6 или
U+4 до U+3;
6. Системи за окисляване на уран за окисляване на U+3 до U+4;
f. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне
чрез йонообмен, както следва:
1. Бързореактивни йонообменни смоли, ципести или порести едромрежести смоли, в
които групите за активен химичен обмен са ограничени до покритие на повърхността
на неактивната пореста носеща структура и други композитни структури във
всякаква подходяща форма, включително частици или влакна с диаметър от 0,2 mm
и по-малки, устойчиви на концентрирана солна киселина и проектирани да имат
период на полуизвеждане при обмяната, по-малък от 10 секунди, и способни да
функционират при температури в диапазона от 373 °К (100°С) до 473 °К (200°С);
2. Йонообменни колони (цилиндрични) с диаметър, по-голям от 1000 mm,
изработени от или защитени с материали, устойчиви на концентрирана солна
киселина (например титанови или флуоровъглеродни пластмаси) и способни да
функционират при температури в диапазона от 373 °К (100°С) до 473 °К (200 °С) и
налягания над 0,7 MPa;
3. Йонообменни оросителни системи (системи за химично или електрохимично
окисляване или редукция) за възстановяване на веществата за химична редукция
или окисляване, използвани в каскадното разположение при йонообменното
обогатяване;
g. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на лазерно
изотопно отделяне с атомни пари (ЛИОАП / AVLIS), както следва:
1. Високомощни снопови или сканиращи електроннолъчеви пушки с подавана
мощност над 2,5 kW/cm за използване в системи за изпаряване на уран;
2. Метални системи за съхранение на течен уран – разтопен уран или уранови
сплави, състоящи се от тигли, изработени от или защитени с подходящи материали,
устойчиви на топлина и ръжда (например тантал, графит с итриево покритие, графит,
покрит с други редки земни оксиди или техни смеси) и охлаждащо оборудване за
тиглите;
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ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 2A225.
3. Колекторни системи за продукти и шлака, изработени от или облицовани с
материали, устойчиви на топлина и корозия от пари от метален или течен уран, като
графит с итриево покритие или тантал;
4. Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични или правоъгълни съдове) за
поместване източника на парите на металния уран, електроннолъчевата пушка и
колекторите за продукти и шлака;
5. „Лазери“ или лазерни системи за отделяне на уранови изотопи със стабилизатор
на честотния спектър за експлоатация през продължителни периоди от време;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6A005 И 6A205.
h. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на лазерно
молекулярно изотопно отделяне (ЛМИ/MLIS) или химична реакция чрез селективно лазерно
изотопно активиране (CRISLA), както следва:
1. Дюзи със свръхзвуково разширение за охлаждане на смеси на UF6 и газ-носител
до 150 °К (-123°С) или по-ниски и изработени от „материали, устойчиви на корозия
от UF6“;
2. Колектори за продуктите на урановия пентафлуорид (UF5), състоящи се от
филтър, колектори от ударен или циклонен тип или съчетания от тях и изработени
от „материали, устойчиви на корозия с UF5/ UF6“;
3. Компресори, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от
UF6“ и въртящи уплътнения на валове за тях;
4. Оборудване за флуориране на UF5 (в твърдо състояние) до UF6 (в газообразно
състояние);
5. Преработващи системи за отделяне на UF6 от газа-носител (например азот или
аргон), включително:
a. Нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори,
способни да достигнат температури от 153 °К (-120°С) или по-ниски;
b. Нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни
да достигнат температури от 153°К (-120°С) или по-ниски;
c. Охлаждащи уловители за UF6, способни да достигнат температури
от 253 °К (-20°С) или по-ниски;
6. „Лазери“ или лазерни системи за отделянето на уранови изотопи със стабилизатор
на честотния спектър за експлоатация през продължителни периоди от време;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6A005 И 6A205.
i. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на плазмено
отделяне, както следва:
1. Микровълнови източници на енергия и антени за генериране или ускоряване на
йони с честота на изход, по-голяма от 30 GHz, и средна мощност на изход, по-голяма
от 50 kW;
2. Радиочестотни намотки за възбуждане на йони за честоти над 100 kHz и способни
да преработват повече от 40 kW средна мощност;
3. Системи за генериране на уранова плазма;
4. Системи за обработка на течен метал за разтопен уран или уранови сплави,
състоящи се от тигли, изработени от или защитени с подходящи материали, устойчиви
на топлина и корозия (например тантал, графит с итриево покритие, графит, покрит
с други редки земни оксиди или техни смеси) и охлаждащо оборудване за тиглите;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 2A225.
5. Колектори за продукти и шлака, изработени от или защитени с материали,
устойчиви на топлина и корозия от пари на уран, като графит с итриево покритие
или тантал;
6. Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични) за поместване на източника на
урановата плазма, задвижващата радиочестотна намотка и колекторите на продукти
и шлака, изработени от подходящ немагнитен материал (например неръждаема
стомана);
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j. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на
електромагнитно отделяне, както следва:
1. Източници на йони, единични или множествени, състоящи се от източник на
пара, йонизатор и лъчев ускорител, изработен от подходящи немагнитни материали
(например графит, неръждаема стомана или мед) и способни да осигурят общ поток
на йонното лъчение от 50 mA или по-голямо;
2. Йоноулавящи пластини за събиране на йонните потоци на обогатения или
обеднения уран, състоящи се от два или повече прореза и джобове и изработени
от подходящи немагнитни материали (например графит или неръждаема стомана);
3. Вакуумни кожуси за електромагнитни сепаратори на уран, изработени от
подходящи немагнитни материали (например неръждаема стомана) и разчетени да
работят при налагяния от 0,1 Pa или по-ниски;
4. Елементи от магнитни полюси с диаметър, по-голям от 2 m;
5. Източници на захранване с високо напрежение за източници на йони, които имат
всички изброени по-долу характеристики:
a. Могат да работят в непрекъснат режим;
b. Осигуряват изходно напрежение от 20 000 V или по-високо;
c. Осигуряват изходен ток от 1A или повече, и
d. Регулиране на напрежението, по-добро от 0,01% за период от 8 часа;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 3A227.
6. Магнитни източници на захранване (с висока мощност, прав ток), които имат всички
изброени по-долу характеристики:
a. Могат да работят в непрекъснат режим с изходен ток от 500 A или повече при
напрежение от 100 V или повече, и
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b. Регулиране на тока или напрежението, по-добро от 0,01 % за период от 8 часа;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 3A226.
Специално проектирани или подготвени спомагателни системи, оборудване и съставни части,
както следва, за инсталациите за отделяне на изотопи, описани в 0B001, изработени от или защитени с
„материали, устойчиви на корозия от UF6“;
a. Захранващи автоклави, пещи или системи, използвани за въвеждане на UF6 в процеса на
обогатяване;
b. Десублиматори или студени уловители, използвани за отстраняване на UF6 от процеса на
обогатяване за по-нататъшно прехвърляне към нагряване;
c. Станции за продукти и шлака за прехвърляне на UF6 в контейнери;
d. Пунктове за втечняване или втвърдяване, използвани за отстраняване на UF6 от процеса на
обогатяване чрез компресиране, охлаждане и превръщане на UF6 в течна или твърда форма;
e. Тръбопроводи и колекторни системи, специално проектирани за подаване на UF6 в газодифузионните, центрофугиращите или аеродинамичните каскади;
f.
1. Вакуумни събиратели или колектори, имащи капацитет на засмукване от 5 m3/min или
повече, или
2. Вакуумни помпи, специално конструирани за използване в атмосфера, съдържаща
UF6;
g. Масс-спектрометри/източници на йони за UF6, специално проектирани или подготвени за
вземане в реално време на проби от изходния материал, продуктите или шлаката от газовите
потоци на UF6 и имащи всички изброени по-долу характеристики:
1. Разделителна способност на уреда за маса повече от 320 amu;
2. Източниците на йони са изработени от или са облицовани с нихром или монел или
са покрити с никел;
3. Йонизиращи източници, бомбардиране с електрони, и
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4. Колекторна система, подходяща за изотопен анализ.
Инсталации за превръщане на уран и оборудване, специално проектирано или подготвено за тази
цел, както следва:
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a. Системи за превръщане на концентрати на уранова руда в UO3;
b. Системи за превръщане на UO3 в UF6;
c. Системи за превръщане на UO3 в UO2;
d. Системи за превръщане на UO2 в UF4;
e. Системи за превръщане на UF4 в UF6;
f. Системи за превръщане на UF4 в метален уран;
g. Системи за превръщане на UF6 в UO2;
h. Системи за превръщане на UF6 в UF4;
0B004

i. Системи за превръщане на UO2 в UCl4.
Инсталации за производство или концентрация на тежка вода, деутериеви или тритиеви съединения
и специално проектирано или подготвено за тази цел оборудване и съставни части за него, както следва:
a. Инсталации за производство на тежка вода, деутерий или деутериеви съединения, както
следва:
1. Инсталации за обмен вода – водороден сулфит;
2. Инсталации за обмен амоняк – водород;
b. Оборудване и части, както следва:
1. Кули за обмен на вода – водороден сулфит, произведени от висококачествена
въглеродна стомана (например АДИМ/ASTM A516) с диаметри от 6 m до 9 m,
способни да работят при налягания, по-големи или равни на 2 MPa, и с корозионен
толеранс от 6 mm или повече;
2. Едностъпални центрофужни вентилатори или компресори с нисък напор
(например 0,2 MPa) за циркулация на сулфиден газ (т.е. газ, който съдържа повече
от 70 % H2S) с пропускателен капацитет, по-голям или равен на 56 m3/секунда при
работа при налягания, по-големи или равни на засмукване от 1,8 MPa, с уплътнения,
разчетени за работа при мокър H2S;
3. Кули за обмен амоняк – водород с височина, по-голяма или равна на 35 m, с
диаметри от 1,5 m до 2,5 m, способни да работят при налягания, по-големи от 15
MPa;
4. Вътрешни елементи на кули, включително едностепенни контрактори и степенни
помпи, включително тези, които могат да се потапят, за производство на тежка вода
с използване на процеса на обмен амоняк – водород;
5. Амонячни инсталации за крекинг с експлоатационни налягания, по-големи или
равни на 3 MPa, за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен
амоняк – водород;
6. Инфрачервени поглъщащи анализатори, способни на анализ в реално време на
съотношението водород/деутерий, при което концентрациите на деутерий са равни
или по-големи от 90 %;
7. Каталитични горелки за преобразуване на обогатен деутериев газ в тежка вода,
използвайки процеса на обмен амоняк – водород;

0B005

8. Комплектни системи за обогатяване на тежка вода или колони за тази цел, за
обогатяване на тежка вода до концентрация на деутерий, годна за реактор.
Инсталации, специално проектирани за производство на горивни елементи за „ядрен реактор“ и
специално проектирано или подготвено оборудване за тях.
Бележка: Инсталацията за производство на горивни елементи за „ядрен реактор“ включва
оборудване, което:
a. Обикновено влиза в пряко съприкосновение със или пряко обработва или контролира
производствения поток на ядрените материали;
b. Запечатва ядрените материали в рамките на бронята;
c. Проверява неприкосновеността на бронята или запечатването, или
d. Проверява окончателното обогатяване на запечатаното гориво.
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Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за „ядрен реактор“ и специално
проектирано или подготвено оборудване или съставни части за тях.
Бележка: 0B006 включва:
a. Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за „ядрен
реактор“, включително оборудване или съставни части, които обикновено влизат в
пряко съприкосновение със или пряко контролират отработеното гориво и основните
потоци на преработка на ядрените материали и продуктите на ядреното делене;
b. Машини за трошене или раздробяване на горивни елементи, например оборудване
с дистанционно управление за рязане, трошене, раздробяване или нацепване на
отработени горивни елементи, възли или прътове на „ядрения реактор“;
c. Разтворители, резервоари, недопускащи образуване на критична маса (например
с малък диаметър, радиални или плочести резервоари), специално проектирани или
подготвени за разтваряне на отработеното гориво за „ядрен реактор“, които са
устойчиви на горещи, силно разяждащи течности и които могат да се зареждат и
поддържат дистанционно;
d. Екстрактор за разтворители с обратен ток и йонообменно преработващо
оборудване, специално проектирано или подготвено за използване в инсталации за
повторна преработка на отработен „природен уран“, „обеднен уран“ или „специални
ядрени материали“.
e. Съдове за съхранение или складиране, специално проектирани да не допускат
образуване на критична маса и устойчиви на разяждащото въздействие на азотната
киселина;
Бележка: Съдовете за съхранение или складиране могат да имат изброените по-долу
характеристики:
1. Стени или вътрешни елементи с борен еквивалент (изчислено за всички
съставни елементи, както са дефинирани в бележката към 0C004) поне два
процента;
2. Максимален диаметър от 175 mm за цилиндричните съдове, или

0B007

0C
0C002

0C003
0C004

3. Максимална широчина от 75 mm за панелни или радиални съдове.
f. Контролно-измервателна апаратура за контрол на процеси, специално проектирана
или подготвена за използване в инсталации за повторна преработка на отработен
„природен уран“, „обеднен уран“ или „специални ядрени материали“.
Инсталации за превръщане на плутоний и оборудване, специално проектирано или подготвено за
тях, както следва:
a. Системи за превръщане на плутониев нитрат в оксид;
b. Системи за производство на метален плутоний.
Материали
„Специални делящи се (ядрени) материали“
Бележка: 0C002 не контролира четири „ефективни грама“ или по-малко, когато се съдържат
в чувствителните елементи (датчици) на апарати.
Деутерий, тежка вода (деутериев оксид) и други съединения на деутерий и смеси и разтвори,
съдържащи деутерий, в които изотопното съотношение на деутерий към водород надминава 1:5000.
Графит с качество за ядрен реактор, със степен на чистота по-малко от 5 милионни частици „борен
еквивалент“ и с плътност, по-голяма от 1,5 g/cm3.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 1C107.
Бележка 1: 0C004 не контролира следните:
a. Изделия от графит с маса, по-малка от 1 kg, с изключение на тези, които са
специално проектирани или подготвени за използване в ядрен реактор.
b. Графит на прах.
Бележка 2: В 0C004 „борен еквивалент“ (БЕ/BE) се дефинира като сумата на БЕz на
примесите (с изключение на БЕвъглерод, тъй като въглеродът не се смята
за примес), включително бор, където:
БЕz (ppm) = ФП х концентрацията на елемента Z в ppm,
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и σb и σz са напречните сечения за захващането на топлинни неутрони (в барни)
при срещаните в естествени условия съответно бор и елемента Z, а
Ab и Az са атомните маси на срещаните в естествени условия съответно бор
и елемента Z.
Специално приготвени съединения или прахове за производство на газови дифузионни прегради,
устойчиви на корозия от UF6 (например никел или сплав, съдържаща 60 тегловни процента или
повече никел, алуминиев оксид и напълно флуорирани въглеводородни полимери) с висока степен на
еднообразност на размера на частиците и с чистота от 99,9 тегловни процента или повече, и среден размер
на частицата от по-малко от 10 микрона, измерено по стандарт В 330 на Американското дружество по
изпитване и материали (ASTM).
Софтуер
„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или
„употреба“ на стоки, описани в настоящата категория.
Технологии
„Технологии“ в съответствие с бележката за ядрените технологии за „разработване“, „производство“
или „употреба“ на стоките, описани в настоящата категория.
КАТЕГОРИЯ 1
СПЕЦИАЛНИ МАТЕРИАЛИ И СВЪРЗАНО С ТЯХ ОБОРУДВАНЕ
Оборудване и устройства, специално проектирани за иницииране по електрически път на заряди и
устройства, съдържащи „енергетични материали”, както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА, 3A229 и 3A232
a. Комплекти за задействане на експлозивни детонатори, проектирани да задействат група от
управлявани детонатори, описани в 1A007.b.
b. Електродетонатори, както следва:
1. Иницииращ (експлодиращ) мост (ЕС/EB);
2. Иницииращ (експлодиращ) мостов проводник (ТЕС/EBW);
3. Ударник (жило);
4. Инициатори с експлозивно фолио (ЕИФ/ EFI);
Технически бележки:
1. Вместо детонатор понякога се използва думата инициатор (иницииращо
устройство) или възпламенител.

1B226

2. За целта на 1A007.b всички детонатори, които представляват интерес,
използват малък електрически проводник (свръзка, мостов реотан или фолио), който
се изпарява взривно, когато през него преминава бърз силнотоков електрически
импулс. При неударните видове взривният проводник започва химическа детонация
в допиращо се до него бризантно (силноексплозивно) вещество, като PETN
(ПЕТН) (пентаеритритолтетранитрат). При ударните детонатори взривното
изпаряване на електрическия проводник задейства махало или ударник през празно
пространство и попадането на ударника върху взривното вещество инициира
химическата детонация. В някои конструкции ударникът се задвижва от магнитна
сила. Терминът детонатор с експлозивно фолио може да се отнася както към
иницииращ (експлодиращ) мост (ЕС/EB), така и към детонатор с ударник.
Електромагнитни изотопни сепаратори, проектирани за или снабдени с единични или множествени
източници на йони, способни да осигурят общ ток в йонен сноп от 50 mA или по-голям.
Бележка: 1B226 включва сепаратори:
a. Способни да обогатяват устойчиви изотопи;

1B231

b. С източници и колектори на йони както в магнитното поле, така и тези
конфигурации, в които те са външни за полето.
Устройства и инсталации за тритий и оборудване за тях, както следва:
a. Устройства и инсталации за производство, регенериране, извличане, концентрация или
обработка на тритий;
b. Оборудване за устройства и инсталации за тритий, както следва:
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1. Водородни или хелиеви охлаждащи агрегати, способни да охлаждат до температура
23°К (-250°С) или по-ниска, с мощност на топлообмена над 150 W;

1B233

2. Системи за съхранение или пречистване на водородни изотопи, използващи
метални хидриди за съхранението или като среда за пречистването.
Устройства и инсталации за разделяне на литиеви изотопи и оборудване за тях, както следва:
a. Устройства и инсталации за отделяне на литиеви изотопи;
b. Оборудване за отделяне на литиеви изотопи, както следва:
1. Уплътнени колони за обмен течност-течност, специално проектирани за литиеви
амалгами;
2. Помпи за живачни или литиеви амалгами;
3. Елементи за електролиза на литиеви амалгами;

1C

4. Изпарители за концентрирани разтвори за литиев хидрооксид.
Материали
Техническа бележка:
Метали и сплави:
Освен ако изрично не е използвано друго, думите „метали“ и „сплави“ в 1C001 до 1C012
обхващат суровите и полуобработените форми, както следва:
Груби форми:
Аноди, топки, слитъци (включително с нарези и заготовки за тел), блокови заготовки, блокове,
сутунки, брикети, катоди, кристали, кубове, шисти, зърна, гранули, кокили, балванки, сачми,
сплави на блокове, прахове, дробинки, плочи, ковашки заготовки, шуплести материали, пръти;
Полуобработени форми (независимо дали са с покритие, метализирани, пробити със свредел
или щамповани):
a. Ковани или обработени материали, произведени чрез: валцоване, изтегляне,
екструдиране, коване, ударно пресоване през дюза, пресоване, раздробяване,
разпрашаване и смилане, т.е. винкели, П-образни профили, пръстени, дискове,
прахове, ламели, фолио и листове, изковки, плочи, прахове, пресовани и щамповани
изделия, ленти, халки, пръти (включително непокрити пръти за заваряване,
пръти за тел и валцдрат), секции, форми, листове, ивици, тръбопроводи, тръби
(включително кръгли, четириъгълни и издълбани), изтеглена или екструдирана тел;
b. Лети материали, произведени чрез отливане в пясъчни, щанцови, метални,
гипсови или други видове калъпи, включително леене под високо налягане, в
метални калъпи и калъпи, изработени чрез прахова металургия.

1C001

Обект на контрола са и неописани форми, за които се твърди, че са завършени продукти,
но всъщност представляват сурови или полуобработени форми.
Материали, специално проектирани за използване като поглъщащи вещества за електромагнитни
вълни или полимери, имащи вътрешна проводимост, както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 1C101.
a. Материали за поглъщане на честоти, по-високи от 2 х 108 Hz, но по-ниски от 3 х 1012 Hz;
Бележка 1: 1C001.а не контролира:
a. Поглъщащи вещества тип нишки, изработени от естествени или изкуствени
влакна с немагнитно покритие, осигуряващо поглъщане;
b. Поглъщащи вещества без магнитно разсейване и чиято повърхност на падане не е
с равнинна форма, включително пирамиди, конуси, клинове и навити (спираловидни)
повърхности;
c. Равнинни поглъщащи вещества, имащи всички изброени по-долу характеристики:
1. Изработени от които и да са от следните:
a. Материали от пенопласт (гъвкави или негъвкави) с въглероден
пълнеж или органични материали, включително свързващи,
осигуряващи повече от 5 % ехо в сравнение с метал при широчина
на честотната лента, надхвърляща ± 15 % от централната
честота на падащата енергия, неустойчиви на температури над
450°К (177°С), или
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b. Керамични материали, осигуряващи повече от 20 % ехо
в сравнение с метал при ширина на честотния обхват,
надхвърляща ± 15 % от централната честота на падащата
енергия, неустойчиви на температури над 800°К (527°С);
Техническа бележка:
Образецът за проверка на поглъщането при 1C001 а. Бележка 1. с. 1 трябва да бъде
квадрат със страна най-малко 5 дължини на вълната на централната честота,
разположени в края на полето на излъчващия елемент.
2. Якост на опън, по-малка от 7 х 106 N/m2, и
3. Съпротивление на натиск, по-малко от 14 х 106 N/m2;
d. Равнинни поглъщащи вещества, изработени от агломерирани ферити, имащи:
1. Специфично относително тегло над 4,4, и
2. Максимална експлоатационна температура от 548°К (275°С).
Бележка 2: Бележка 1 към 1C001.а не освобождава от контрол магнитните материали,
използвани като добавки към бои и осигуряващи поглъщане.
b. Материали за поглъщане на честоти над 1,5 х 1014 Hz, но по-ниски от 3,7 х 1014 Hz, и
непрозрачни за видимата светлина;
c. Вътрешнопроводими полимерни материали с „вътрешна електропроводимост“ над 10 000
S/m (сименса на метър) или „листово (повърхностно) съпротивление“, по-малко от 100 ома/
квадрат, основани на някои от следните полимери:
1. Полианилин;
2. Полипирол;
3. Политиофен;
4. Полифенилен-винилен, или
5. Политиенилен-винилен.
Техническа бележка:

1C012

„Вътрешната електропроводимост“ и „листовото (повърхностното) съпротивление“
трябва да бъдат определени, използвайки стандарт D-257 на АДИМ/ASTM или еквивалентни
национални стандарти.
Материали, както следва:
Техническа бележка:
Тези материали обикновено се използват за ядрени топлинни източници.
b. Предварително отделен (изолиран) нептуний-237 във всякаква форма.

1C101

Бележка: 1C012.b не контролира пратки със съдържание на нептуний-237 от 1 g или помалко.
Материали и устройства, използвани за намаляване на видимост, като радарна отразяваща
способност, ултравиолетови/инфрачервени сигнали и акустични сигнали, различни от описаните в
1C001, използваеми при „ракети“ и техните подсистеми или безпилотни летателни апарати, описани в
9А012.
Бележка 1: 1C101 включва:
a. Структурни материали и покрития, специално проектирани за намалена радарна
отразяваща способност;
b. Покрития, включително бои, специално проектирани за намалена или
специално зададена отразяваща или излъчвателна способност в микровълновата,
инфрачервената или ултравиолетовата част на електромагнитния спектър.
Бележка 2: 1C101 не включва покрития, когато се използват специално за топлинно
управление на спътници.
Техническа бележка:

1C107

В 1С101 „ракети“ означава завършени ракетни системи и системи от безпилотни летателни
средства с обхват над 300 km.
Графитни и керамични материали, както следва:
a. Повторно кристализирани дребнозърнести графити в насипно състояние с плътност от 1,72
g/cm3 или по-голяма, измерено при 288°К (15°С), с размер на частиците от 100 микрона или помалко, използваеми при „ракетни“ дюзи и челните (носовите) части на летателните апарати за
многократно използване, както следва:
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1. Цилиндри с диаметър, равен или по-голям от 120 mm, и с дължина, равна или
по-голяма от 50 mm.
2. Тръби с вътрешен диаметър, равен или по-голям от 65 mm, и с дебелина на
стената, равна или по-голяма от 25 mm, и с дължина, равна или по-голяма от 50 mm.

1C233

1C235

1C239
1C350

3. Блокчета с размери, равни или по-големи от 120 mm x 120 mm x 50 mm.
ВАЖНО: Виж също 0C004.
b. Топлинно разложени или влакнести армирани (усилени) графити, използваеми за „ракетни“
дюзи/сопла и челните (носовите) части на лететелните апарати за многократно използване при
„ракети“, космически ракети-носители, описани в 9A004, или ракети-сонди, описани в 9A104;
ВАЖНО: Виж също 0C004.
c. Керамични композитни материали (диелектрична константа, по-малка от 6 при честоти от 100
МHz до 10 000 GHz), използваеми за обвивки за „ракети“, космически ракети-носители, описани
в 9A004, или ракети-сонди, описани в 9A104;
d. Машинно обработваема армирана (усилена) неизпечена силициево-карбидна керамика,
използваема за челните (носовите) части на „ракети“, космически ракети-носители, описани в
9A004, или ракети-сонди, описани в 9A104;
е. Армирана (усилена) силициево-карбидна керамика, която се използва за челни (носови)
части, летателни апарати за многократно използване и носови части на „направлявани ракети“,
космически ракети-носители, описани в 9А004, или ракети-сонди, описани в 9А104.
Литий, обогатен на литий-6 (6Li) до по-голямо от естественото му изотопно разпространение, и
продукти или устройства, съдържащи обогатен литий, както следва: елементарен литий, сплави,
съединения, смеси, съдържащи литий, изделия от него, отпадъци или скрап от някое от изброените погоре.
Бележка. 1C233 не контролира термолуминесцентните дозиметри.
Техническа бележка.
Естественото разпространение на изотопа литий-6 е около 6,5 процента в тегловно
отношение (7,5 атомни процента).
Тритий, тритиеви съединения, смеси, съдържащи тритий, в които съотношението на тритиевите към
водородните атоми надхвърля 1 на 1000, и продукти или устройства, съдържащи някое от изброените
по-горе.
Бележка: 1C235 не контролира продукти или устройства, съдържащи по-малко от 1,48 × 103
GBq (40 Ci) тритий.
Бризантни взривни вещества, различни от описаните в Списъка на оръжията, или вещества или
смеси, съдържащи такива повече от 2 % в тегловно отношение, с кристална плътност, по-голяма от 1,8
g/cm3, и скорост на детонация над 8000 m/s.
Химикали, които могат да се използват като прекурсори за токсични химически вещества, както
следва, и „химически смеси“, съдържащи един или повече от тях:
10. 3-хидрокси-1-метилпиперидин (3554-74-3);
14. Калиев флуорид (7789-23-3);
15. 2-хлороетанол (107-07-3);
16. Диметиламин (124-40-3);
20. Диметиламин хидрохлорид (506-59-2);
24. Флуороводород (7664-39-3);
25. Метил бензилат (76-89-1);
37. 3-хиноклидон (3731-38-2);
39. Пинаколон (75-97-8);
40. Калиев цианид (151-50-8);
41. Калиев бифлуорид (7789-29-9);
42. Амониев хидроген флуорид (1341-49-7);
43. Натриев флуорид (7681-49-4);
44. Натриев бифлуорид (1333-83-1);
45. Натриев цианид (143-33-9);
47. Фосфорен пентасулфид (1314-80-3);
48. Диизопропиламин (108-18-9);
49. Диетиламиноетанол (100-37-8);
50. Натриев сулфид (1313-82-2);
53. Триетаноламин хидрохлорид (637-39-8);
58. Триизопропил фосфит (116-17-6);
60. O,O-диетил фосфоротиоат (2465-65-8);
61. O,O-диетил фосфородитиоат (298-06-6);
62. Натриев хексафлуоросиликат (16893-85-9).
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Човешки патогенни микроорганизми, зоонози и „токсини“, както следва:
a. Вируси, независимо дали са естествени, активирани или модифицирани, както във формата
на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури
материал (включително жива материя), както следва:
1. Chikungunya virus - вирус „Чикунгуня“;
2. Congo-Crimean haemorrhagic fever virus - вирус на Конго-Кримска хеморагична
треска;
3. Dengue fever virus - вирус на „Денга“ треска;
4. Eastern equine encephalitis virus – вирус на източен „конски енцефалит“;
5. Ebola virus - вирус „Ебола“;
6. Hantaan virus - вирус „Хантаан“ („Ханта“ вирус);
7. Junin virus - вирус „Джунин“;
8. Lassa fever virus - вирус на треска „Ласса“;
9. Lymphocytic choriomeningitis virus - вирус на лимфоцитен „хориоменингит“;
10. Machupo virus - вирус „Мачупо“;
11. Marburg virus - вирус „Марбург“;
12. Monkey pox virus - вирус на маймунска шарка;
13. Rift Valley fever virus - вирус на треската „Рифт Вали“;
14. Tick-borne encephalitis virus (Russian Spring-Summer encephalitis - вирус на
пренасяния от кърлежи енцефалит (вирус на руския пролетно-летен енцефалит);
15. Variola virus - вирус на вариолата;
16. Venezuelan equine encephalitis virus - вирус на венецуелския конски енцефалит;
17. Western equine encephalitis virus - вирус на западния конски енцефалит;
18. Не се използва;
19. Yellow fever virus - вирус на жълтата треска;
20. Japanese encephalitis virus - вирус на японския енцефалит;
21. Kyasanur Forest virus;
22. Louping ill virus;
23. Murray Valley encephalitis virus;
24. Omsk heamorrhagic fever virus;
25. Oropouche virus;
26. Powassan virus;
27. Rocio virus;
28. St Louis encephatilis;
29. Hendra virus (Equine morbillivirus);
30. South American haemorrhagic fever (Sabia, Flexal, Guanarito);
31. Pulmonary & renal syndrome0haemorrhagic fever viruses (Seoul, Dobrava, Puumala,
Sin Nomre);
32. Nipah virus.
b. Рикетсии, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата
на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури
материал (включително жива материя), както следва:
1. Coxiella burnetti;
2. Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);
3. Rickettsia prowasecki (Rickettsia prowazeckii);
4. Rickettsia rickettsii.
c. Бактерии, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата
на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури
материал (включително жива материя), както следва:
1. Bacillus anthracis;
2. Brucella abortus;
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3. Brucella melitensis;
4. Brucella suis;
5. Chlamydia psittaci;
6. Clostridium botulinum;
7. Francisella tularensis;
8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);
9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);
10. Salmonella typhi;
11. Shigella dysenteriae;
12. Vibrio cholerae;
13. Yersinia pestis;
14. Clostridium perfringens, epsilon toxin producing types2;
15. Enterohaemorrhagic Escherichia coli, serotype O157 and other verotoxin producing
serotypes.
d. „Токсини“ и „субединици на токсините“, както следва:
1. Botulinum toxins - Ботулинови токсини;
2. Clostridium perfringens toxins - Токсини на Clostridium perfringens;
3. Conotoxin - Конотоксин;
4. Ricin - Рицин;
5. Saxitoxin - Сакситоксин;
6. Shiga toxin - Шига токсин;
7. Staphylococcus aureus toxins - Токсини на Staphylococcus aureus;
8. Tetrodotoxin - Тетродотоксин;
9. Verotoxin - Веротоксин;
10. Microcystin (Cyanginosin - Микроцистин (Cyanginosin);
11. Aflatoxins - Афлатоксини;
12. Abrin - Абрин;
13. Cholera toxin - Холерен токсин;
14. Diacetoxyscirpenol toxin - Токсин на diacetoxyscirpenol;
15. T-2 toxin - Т-2 токсин;
16. HT-2 toxin - НТ-2 токсин;
17. Modeccin - Модексин;
18. Volkensin - Волкенсин;
19. Viscum album Lectin 1 (Viscumin).
Бележка: 1C351.d.1 не контролира ботулиновите токсини или конотоксини във форма на
продукт, който отговаря на всички изброени по-долу критерии:
1. Явяват се фармацевтични препарати, предвидени за прилагане при хора
при лечение на клинични състояния;
2. Опаковани са предварително за разпространение като медицински
препарати;
3. Разрешени са от държавен орган за пускане в продажба като
медицински препарати.
Бележка. 1C351 не контролира „ваксини“ или „имунотоксини“.
e. Гъбички, както следва:
1. Coccidioides immitis;
1C352

2. Coccidioides posadasii.
Животински патогенни микроорганизми, както следва:
a. Вируси, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата
на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури
материал (включително жива материя), както следва:
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1. African swine fever virus - Вирус на африканска треска по свинете;
2. Avian influenza virus - Вируси на грипа Авиан, които са:
a. Неохарактеризирани или
b. Дефинирани в Приложение № 1 (2) от Директива на Съвета на Европейския
съюз 2005/94/EC (публ. в Официалния вестник на Европейския съюз, бр. 10
от 14.01.2006 г.) като имащи висока патогенност, както следва:
1. Вируси тип А с ИВИП/IVPI (интравенозен индекс на патогенност)
в пилета на 6-седмична възраст, по-голям от 1,2, или
2. Подтипове Н5 или Н7 от вирусите тип А, при които установяването
на нуклеотидната последователност е показало множествени
основни аминокиселини на мястото на разпукване на хемаглутинина;
3. Bluetongue virus - Вируси на „син език“;
4. Foot-and-mouth disease virus - Вируси на шапа;
5. Goat pox virus - Вируси на шарка по козите;
6. Porcine herpes virus (Aujeszky,s disease) - Вируси на херпес по свинете (болест на
Ауджески);
7. Swine fever virus (Hog cholera virus) - Вируси на треска по свинете (Вируси на
холера по свинете);
8. Lyssa virus - Вируси Лиса;
9. Newcastle disease virus - Вируси на Нюкясълската болест;
10. Peste des petits ruminants virus - Вируси на чумата по дребните преживни животни;
11. Porcine enterovirus type 9 (swine vesicular disease virus) - Свински ентеровирус тип
9 (вирус на мехурчестата (везикуларна) болест по свинете);
12. Rinderpest virus - Вируси на чумата по рогатия добитък;
13. Sheep pox virus - Вируси на треска по овцете;
14. Teschen disease virus - Вируси на Тешенската болест;
15. Vesicular stomatitis virus - Вируси на стоматит по мехура;
16. Lumpy skin disease virus;

1C353

17. African horse sickness virus.
b. Микоплазми, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата
на „изолирани живи култури”, така и като нарочно посят или заразен с такива култури материал
(включително жива материя), както следва:
1. Mycoplasma mycoides, подвид mycoides SC (малка колония);
2. Mycoplasma capricolum, подвид capripneumoniae.
Бележка. 1C352 не контролира „ваксини“.
Генетични елементи и генетично модифицирани организми, както следва:
a. Генетично модифицирани организми или генетични елементи, които съдържат
последователности на нуклеинови киселини, свързани с патогенността на организмите, описани
в 1C351.а до с, 1C351.е или 1C352 или 1C354;
b. Генетично модифицирани организми или генетични елементи, които съдържат
последователности на нуклеинови киселини, кодиращи който и да е от „токсините“, определени
в 1C351.d, или за техни „субединици на токсини“.
Техническа бележка:
1. Генетичните елементи включват, inter alia, хромозоми, геноми, плазмиди,
транспосони и носители на инфекция независимо дали са генетично
модифицирани или не.
2. Нуклеинови киселинни поредици, свързани с патогенността на които и да е от
микроорганизмите, описани в 1C351.a до c, 1C351.е или 1C354, означава всяка
една последователност, специфична за съответните описани микроорганизми,
която:
а. Сама по себе си или чрез своите транскрибирани или транслационни
продукти представлява значителна опасност за хората, животните
или народното здраве, или
b. Известно е, че подсилва способността на даден микроорганизъм
или на каквито и да са други организми, в които той може да бъде
вмъкнат или другояче интегриран, да причинява сериозна вреда на хора,
животни или здравето на растения.
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Бележка. 1. 1C353 не се отнася за последователности от нуклеинови киселини, свързани
с патогенността на enterohaemorrhagic Escherichia coli, serotype O157 и други щамове,
произвеждащи веротоксин, различни от други, кодиращи за веротоксин или за негови
субединици.
Растителни патогенни микроорганизми, както следва:
a. Бактерии, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както
във формата на „изолирани живи култури“, така и като материал (включително жив материал),
който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:
1. Xanthomonas albilineans;
2. Xanthomonas campestris pv. citri, включително щамове, известни като Xanthomonas
campestris pv. citri типове A, B, C, D, E или класифицирани по друг начин като
Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia или Xanthomonas
campestris pv. citrumelo;
3. Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);
4. Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp.
Sepedonicum or Corynebacterium Sepedonicum);
5. Ralstonia solanacearum Races 2 и 3 (Pseudomonas solanacearum Races 2 и 3 или
Burkholderia solanacearum Races 2 и 3);
b. Гъбички, независимо дали са природни, с повишена вирулентност или модифицирани, както
във формата на „изолирани живи култури“, така и като материал (включително жив материал),
който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:
1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);
2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);
3. Microcuclus ulei (syn. Dothidella ulei);
4. Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f.sp. tritici);
5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);
6. Magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pyricularia oryzae)
c. Вируси, независимо дали са природни, с повишена вирулентност или модифицирани, както
във формата на „изолирани живи култури“, така и като материал (включително жив материал),
който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:
1. Potato Andean latent tymovirus;

1D103
1E001
1E002.f

1E101
1E102
1E201

2A225

2. Potato spindle tuber viroid.
„Софтуер“, специално проектиран за анализ на намаляващи наблюдаеми величини, като радарна
отразяваща способност, ултравиолетови/инфрачервени излъчвания и акустични сигнали.
„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „разработка“ и „производство“ на
оборудване или материали, описани в 1C012.b.
„Технологии“ за ремонт на „композитни“ конструкции, ламинати или материали.
Бележка. 1E002.f не контролира „технологии“ за ремонт на конструкции за „граждански летателни
апарати“, използващи въглеродни „влакна или нишковидни материали“ и епоксидни смоли, описани в
наръчниците на производителите на летателните апарати.
„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „използване“ на стоките, описани в
1C101 или 1D103.
„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „разработка“ на „софтуер“, описани в
1D103.
„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „използване“ на стоките, описани в
1C239.
КАТЕГОРИЯ 2
ОБРАБОТКА НА МАТЕРИАЛИ
Тигли, изработени от материали, устойчиви на течни актинидни метали, както следва:
a. Тигли, имащи и двете характеристики:
1. Вместимост между 150 cm3 и 8000 cm3, и
2. Изработени от или покрити с някой от изброените материали с чистота над 98 %
и повече в тегловно отношение:
a. Калциев флуорид (CaF2);
b. Калциев цирконат (метацирконат) (CaZrO3);
c. Цериев сулфид (Ce2S3);

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 43

d. Eрбиев оксид (диербиев триоксид) (Er2O3);
e. Хафниев оксид (хафниев оксид) (HfO2);
f. Магнезиев оксид (MgO);
g. Нитридна ниобиево-титанова-волфрамова сплав (около 50 % Nb, 30 % Ti,
20 % W);
h. Итриев оксид (диитриев триоксид) (Y2O3); или
i. Циркониев оксид (циркониев диоксид) (ZrO2);
b. Тигли, имащи и двете посочени характеристики:
1. Вместимост между 50 cm3 и 2000 cm3, и
2. Изработени от или покрити с тантал с чистота 99,9 % или повече в тегловно
отношение;
c. Тигли, имащи всички посочени характеристики:
1. Вместимост между 50 cm3 и 2000 cm3;
2. Изработени от или покрити с тантал с чистота 99,9 % или повече в тегловно
отношение, и

3A226

3. Покрити с танталов карбид, нитрид, борид или каквато и да е комбинация от тях.
КАТЕГОРИЯ 3
ЕЛЕКТРОНИКА
Източници на постоянен ток с висока мощност, различни от описаните в 0B001.j.6, имащи и двете
изброени по-долу характеристики:
a. Способни непрекъснато да произвеждат в течение на период от време 8 h напрежение 100 V
или повече с изходен ток 500 А или повече, и
b. Стабилност на тока или напрежението, по-добра от 0,1 % за период от време 8 h.

3A227

Източници на постоянен ток с висока мощност, различни от описаните в 0B001.j.5, имащи и двете
изброени по-долу характеристики:
a. Способни непрекъснато да произвеждат за период от време 8 h напрежение 20 kV или повече
при отдаден ток 1 A или повече, и

3A228

b. Стабилност на тока или напрежението по-добра от 0,1 % за период от време 8 h.
Превключващи устройства, както следва:
a. Студени катодни тръби, независимо дали са запълнени с газ, действащи подобно на искров
отвод, имащи всички изброени по-долу характеристики:
1. Съдържащи три или повече електрода;
2. Пиково напрежение на анода 2,5 kV или повече;
3. Пиков ток на анода 100 А или повече, и
4. Време на забавяне при анода 10 µs или по-малко;
Бележка. 3A228 включва газови криптонови лампи и вакуумни спритронни лампи.
b. Задействани искроотводи, имащи и двете изброени характеристики:
1. Време на забавяне на анода 15 µs или по-малко, и

3A229

2. Пикова сила на тока от 500 А или повече;
Силнотокови импулсни генератори, както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА
ВАЖНО: Виж 1A007.a за комплекти за задействане на експлозивни детонатори.
a. Не се използва;
b. Модулни електрически импулсни генератори (пулсатори), имащи всички изброени
по-долу характеристики:
1. Проектирани за преносима и мобилна употреба или за употреба в
особено тежки условия;
2. Поставени в защитени от прах корпуси;
3. Способни да отдадат енергията си за по-малко от 15 µs;
4. Имат отдаден ток, по-голям от 100 А;
5. Имат „време на нарастване“, по-малко от 10 µs при товари, по-малки от
40 ohms;
6. Никое от измеренията им не е по-голямо от 254 mm;
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7. Тегло, по-малко от 25 kg, и
8. Предвидени за употреба в разширен температурен обхват от 223 °К
(-50°С) до 373 °К (100 °С) или са определени като подходящи за космически
приложения.
Бележка. 3A229.b включва възбудители на ксенонови импулсни лампи.
Техническа бележка:
В 3A229.b.5 „Времето на нарастване“ се дефинира като интервал от време между
10 % и 90 % от амплитудата на тока върху активен резистивен товар.
3A231

3A232

3E201

5A002.a.2
5D002.c.1
5E002

6А
6A001

Неутронни генераторни системи, включително тръби, имащи и двете изброени по-долу
характеристики:
a. Проектирани за работа без система за външен вакуум, и
b. Използващи електростатично ускорение за индуциране на тритий-деутерийна ядрена
реакция.
Многоточкови системи за иницииране, различни от описаните в 1A007, както следва:
ВАЖНО: Виж 1A007.b за детонатори.
a. Не се използва;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА
b. Групи, които използват единични или множествени детонатори, проектирани да инициират
почти едновременно експлозия върху повърхност, по-голяма от 5000 mm2, след единично
сигнално възпламеняване и времетраене на иницииращия импулс, по-малко от 2,5 µs.
Бележка. 3A232 не контролира детонатори, използващи само първични експлозиви, като
оловен азид.
„Технологии“ съгласно Общата бележа по технологиите за „използване“ на оборудването, описано
в 3A229 и 3А232.
КАТЕГОРИЯ 5
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И „ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ“
Оборудване, проектирано или модифицирано за изпълнение на криптоаналитични функции;
Само „Софтуер“, имащ характеристиките или изпълняващ, или симулиращ функциите на
оборудването, описано в 5A002.a.2.
Само „Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „разработване“, „производство“
или „използване“ на оборудването или „софтуера“, описани в 5А002.а.2 или 5D002.c.1.
КАТЕГОРИЯ 6
ДАТЧИЦИ (СЕНЗОРИ) И ЛАЗЕРИ
Системи, оборудване и компоненти
Акустични системи, ограничени до следните:
b. Системи за откриване или определяне местонахождението на обекти, имащи поне една от
изброените по-долу характеристики:
1. Честота на излъчване под 5 kHz;
6. Издържат на налягане при нормална работа на дълбочини, по-големи от 1000 m;
оборудвани с преобразуватели, имащи някои от изброените по-долу характеристики:
a. Динамична компенсация на наляганията, или
b. Преобразуващият елемент, който съдържа, е различен от оловен цирконаттитанат.
2. Пасивни (приемащи, независимо дали при нормално приложение са свързани към отделно
активно оборудване) системи, оборудване и специално проектирани компоненти за тях, както
следва:
a. Хидрофони, имащи някои от изброените по-долу характеристики:
Бележка. Доколко подлежат на контрол хидрофоните, специално проектирани за
друго оборудване, се определя от това, доколко другото оборудване подлежи на
контрол.
2. Съдържащи непрекъснато действащи гъвкави сензори или модули от дискретни
сензорни елементи, при които или диаметърът, или дължината са по-малки от 20 mm
и с раздалечаване между елементите, по-малко от 20 mm;
3. Имащи някои от следните чувствителни елементи:
a. Оптични влакна;
b. Пиезоелектрични полимерни слоеве, различни от поливинилиденфлуорид
(PVDF) и неговите кополимери {P(VDF-TrFE) и P(VDF-TFE)}, или
c. Гъвкави пиезоелектрични композитни материали;
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6. Проектирани за работа на дълбочини, по-големи от 1000 m;
Технически бележки:
1. Сензорните елементи с „пиезоелектричен полимерен филм“ се състоят от
поляризиран полимерен слой, който е изтеглен над и прикрепен към поддържаща
рамка или ролка (дорник).
2. Сензорните елементи с „гъвкав пиезоелектричен композит“ се състоят от
пиезоелектрични керамични частици или влакна, обединени с електрически
изолираща, акустично пропускаща гума, полимер или епоксидна съставка,
където съставката е неразделна част от сензорните елементи.
3. „Чувствителността на хидрофона“ се определя като 20 пъти логаритъма
при основа 10 на съотношението на rms изходно напрежение към 1 V rms база,
когато хидрофонният сензор без предусилвател се поставя на плоско акустично
вълново поле с rms налягане от 1µРа. Например хидрофон от -160 dB (база за
сравнение 1V на µРа) би дал изходно напрежение от 10 -8 V в такова поле, докато
такъв с чувствителност от -180 dB би дал изходно напрежение само от 10-9V.
Следователно -160 dB е по-добро от -180 dB.
b. Буксируеми (теглени) групи от хидрофони, имащи някоя от изброените по-долу
характеристики:
1. Разстояние в групата хидрофони, по-малко от 12,5 m, или
„позволяващи да бъдат модифицирани“ в хидрофонна група с
разстояние, по-малко от 12,5 m;
2. Проектирани или „позволяващи да бъдат модифицирани“ за работа
на дълбочини повече от 35 m;
Техническа бележка.
В 6A001.а.2.b. 1 и 2 „позволяващи да бъдат модифицирани“ означава да
имат предвидени възможности, позволяващи промяна в окабеляването или
връзките, така че да се промени раздалечеността в групата хидрофони или
ограниченията за работната дълбочина. Тези предвидени възможности са:
резервни кабели с 10 % повече от количеството кабели, блокове за закрепване
на раздалечеността на групата хидрофони или вътрешни устройства
за ограничаване на дълбочината, които могат да се нагаждат или които
контролират повече от една група хидрофони;
3. Сензори за насочване, описани в 6A001.a.2.d;
4. Надлъжно укрепени защитни ръкави за антенни решетки;
5. Сглобена антенна решетка с диаметър, по-малък от 40 mm; или
6. Не се използва;
7. Характеристиките на подводните микрофони, описани в 6A001.а.2.а;
c. Оборудване за обработване (на данни), специално проектирано за използване в
реално време с буксируеми групи от хидрофони, имащи „възможност за програмиране,
достъпнo за потребителя“ и времева или честотна област на обработка и корелация,
включително спектрален анализ, цифрово филтриране или генериране на лъчи с
използване на бързи преобразувания на Фурие или други процеси на преобразуване;
d. Сензори за навигация, имащи всички изброени характеристики:
1. Точност, по-добра от ± 0,5°; и
2. Проектирани за работа на дълбочини над 35 m или разполагащи с настройващо
се или сменяемо устройство за измерване на дълбочина, за да се позволи работа на
дълбочини над 35 m;
e. Кабелни дънни или брегови системи, имащи някои от изброените по-долу
характеристики:
1. Включващи хидрофони, описани в 6A001.а.2.а, или
2. Включващи модули за мултиплексирани сигнали на групи хидрофони, имащи
всички изброени характеристики:
a. Проектирани за работа на дълбочини повече от 35 m или разполагащи с
настройващо се или сменяемо устройство за измерване на дълбочина, за да
се позволи работа на дълбочини над 35 m, и
b. Възможност да бъдат оперативно взаимносвързани с буксируеми (теглени)
групи от хидрофони.
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f. Обработващо оборудване, специално проектирано за използване в реално време с
кабелни системи за морското дъно или заливи, имащи „възможност за програмиране,
достъпна за потребителя“ и времева или честотна област на обработка и корелация,
включително спектрален анализ, цифрово пресяване или генериране на лъчи с
използване на Бързо преобразуване на Фурие или други процеси на преобразуване;
„Лазери“, различни от описаните в 0B001.g.5 или 0B001.h.6, компоненти и оптично оборудване,
както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6A205
Бележка 1: Импулсните „лазери“ включват тези, които работят в режим на непрекъснато
излъчване (НИ/CW), при които импулсите се наслагват един върху друг.
Бележка 2: Ексимерни, полупроводникови, химически „лазери“, „лазери“ с CO, CO2 и с
неодимово стъкло са само описаните в 6A005.d.
Бележка 3: 6A005 включва влакнести „лазери“.
Бележка 4: Доколко подлежат на контрол „лазерите“, включващи преобразуване на
честотата (т.е. промяна на дължината на вълната) по начин, различен от един „лазер“
да нагнетява друг „лазер“, се определя от параметрите на контрол както за мощността
на изходния „лазер“, така и за оптичната мощност с преобразувана честота.
Бележка 5: 6A005 не контролира „лазери“, както следва:
a. Рубинни с енергия на изхода под 20 J;
b. Азот;
c. Криптонни.
Техническа бележка.

В 6А005 „ефективност при източника“ (Wall-plug efficiency) се определя като
съотношението на изходната мощност на „лазера“ (или „средна изходна мощност“)
към общата електрическа мощност на входа, необходима за задействането на „лазера“,
включително източника на захранване/средата и топлинната среда/топлообменника.
a. Не-„регулиращи се” „лазери” с непрекъсната вълна (НВ/CW), имащи някоя от следните характеристики:
1. Дължина на вълната на изхода, по-малка от 150 nm, и средна мощност на изхода над 1 W;
2. Дължина на вълната на изхода от 150 nm или повече, но не по-голяма от 520 nm, с изходна мощност над 30 W;
Бележка. 6A005.a.2 не контролира аргонни „лазери“ с изходна мощност, равна на или по-малка от 50 W.
3. Дължина на вълната на изход над 520 nm, но не по-голяма от 540 nm, и имащи някоя от изброените по-долу
характеристики:
a. Отдадена енергия в едномодов напречен режим с изходна мощност над 50 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим с изходна мощност над 150 W;
4. Дължина на вълната на изхода от 540 nm, но не по-голяма от 800 nm, и изходна мощност над 30 W;
5. Дължина на вълната на изход над 800 nm, но не по-голяма от 975 nm, и която и да е от изброените по-долу
характеристики:
a. Отдадена енергия в едномодов напречен режим с изходна мощност над 50 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим с изходна мощност над 80 W;
6. Дължина на вълната на изход над 975 nm, но не по-голяма от 1150 nm, и която и да е от изброените по-долу
характеристики:
a. Отдадена енергия в едномодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
1. „Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 12 % и изходна мощност над 100 W; или
2. Изходна мощност над 150 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
1. „Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 18 % и изходна мощност над 500 W; или
2. Изходна мощност над 2 kW;
Бележка. 6.A005.a.6.b не контролира промишлени „лазери“ в многомодов напречен режим с изходна енергия над 2 kW,
но по-малка от 6 kW, с обща маса над 1200 kg. За целите на настоящата бележка обща маса включва
всички компоненти, необходими за задействането на „лазера“, напр. „лазер“, източник на захранване,
топлообменник, но изключва външни оптични системи за създаване на среда и/или предаване на лъча.
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7. Дължина на вълната на изход над 1150 nm, но не по-голяма от 1555 nm, и имащи някоя от изброените по-долу
характеристики:
a. Отдадена енергия в едномодов напречен режим с изходна мощност над 50 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим с изходна мощност над 80 W; или
8. Дължина на вълната на изхода, по-малка от 1555 nm, и средна мощност на изхода над 1 W;
b. Не-„регулиращи се“ „импулсни лазери“, имащи която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. С дължина на вълната под 150 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 50 mJ на импулс и „върхова мощност“ над 1 W; или
b. „Изходна мощност“ над 1 W;
2. Дължина на вълната от 150 nm или по-голяма, но не по-голяма от 520 nm, и която и да е от изброените
по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 1,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 30 W; или
b. „Средна изходна мощност“ над 30 W;
Бележка. 6А005.а.6.b не контролира аргонни „лазери“ със „средна изходна мощност“, равна на или по-малка от 50 W.
3. Дължина на вълната на изход над 520 nm, но не по-голяма от 540 nm, и имащи някоя от изброените по-долу
характеристики:
a. Отдадена енергия в едномодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
1. Енергия на изход над 1,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 50 W; или
2. „Средна изходна мощност“ над 50 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
1. Енергия на изход над 1,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 150 W; или
2. „Средна изходна мощност“ над 150 W;
4. Дължина на вълната на изход над 540 nm, но не по-голяма от 800 nm, и която и да е от изброените по-долу
характеристики:
a. Енергия на изход над 1,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 30 W; или
b. „Средна изходна мощност“ над 30 W;
5. Дължина на вълната на изход над 800 nm, но не по-голяма от 975 nm, и която и да е от изброените по-долу
характеристики:
a. „Времетраене на импулса“ под 1 μs и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 0,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 50 W;
2. Отдадена енергия в едномодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 20 W; или
3. Отдадена енергия в многомодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 50 W; или
b. „Времетраене на импулса“ над 1 μs и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 2 J на импулс и „върхова мощност“ над 50 W;
2. Отдадена енергия в едномодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 50 W; или
3. Отдадена енергия в многомодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 80 W;
6. Дължина на вълната на изход над 975 nm, но не по-голяма от 1150 nm, и която и да е от изброените по-долу
характеристики:
a. „Времетраене на импулса“, по-малко от 1 μs, и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Изходна „върхова мощност“ над 5 GW на импулс;
2. „Средна изходна мощност“ над 10 W; или
3. Енергия на изход над 0,1 J на импулс;
b. „Времетраене на импулса“, равно на 1 ns или по-голямо, но не по-голямо от 1 μs, и която и да е от
изброените по-долу характеристики:
1. Отдадена енергия в едномодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
a. „Върхова мощност“ над 100 MW;
b. „Средна изходна мощност“ над 20 W, ограничена по проект до максимална честота на повторение
на импулса, по-малка от или равна на 1 kHz;
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c. „Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 12 % и „средна изходна мощност“ над
100 W и способни да работят при честота на повторение на импулса, по-голяма от 1 kHz;
d. „Средна изходна мощност“ над 150 W и способни да работят при честота на повторение на
импулса, по-голяма от 1 kHz; или
e. Енергия на изход над 2 J на импулс; или
2. Отдадена енергия в многомодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
a. „Върхова мощност“ над 400 MW;
b. „Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 18 % и „средна изходна мощност“ над
500 W;
c. „Средна изходна мощност“ над 2 kW; или
d. Енергия на изход над 4 J на импулс; или
c. „Времетраене на импулса“ над 1 μs и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Отдадена енергия в едномодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
a. „Върхова мощност“ над 500 kW;
b. „Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 12 % и „средна изходна мощност“ над
100 W; или
c. „Средна изходна мощност“ над 150 W; или
2. Отдадена енергия в многомодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:
a. „Върхова мощност“ над 1 MW;
b. „Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 18 % и „средна изходна мощност“ над
500 W; или
c. „Средна изходна мощност“ над 2 kW;
7. Дължина на вълната на изход над 1150 nm, но не по-голяма от 1555 nm, и която и да е от изброените подолу характеристики:
a. „Времетраене на импулса“ под 1 μs и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 0,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 50 W;
2. Отдадена енергия в едномодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 20 W; или
3. Отдадена енергия в многомодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 50 W; или
b. „Времетраене на импулса“ над 1 μs и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 2 J на импулс и „върхова мощност“ над 50 W;
2. Отдадена енергия в едномодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 50 W; или
3. Отдадена енергия в многомодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 80 W; или
8. Изходна дължина на вълната над 1555 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 100 mJ на импулс и „върхова мощност“ над 1 W; или
b. „Средна изходна мощност“ над 1 W;
c. „Регулиращи се лазери“, с която и да е от изброените по-долу характеристики:
Бележка. 6А005.с включва титан-сапфирени (Ti:Al2O3), тулий-итрий-алуминиевогранатни (Tm:YAG), тулийитрий-скандий-галий-гранатни (Tm: YSGG), александритни (Cr: BeAl2O4), „лазери“ с цветен
център, багрилни „лазери“ и течни „лазери“.
1. С дължина на вълната под 600 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 50 mJ на импулс и „върхова мощност“ над 1 W; или
b. Средна или CW/НВ мощност на изход над 1 W;
2. Изходна дължина на вълната от 600 nm и повече, но не повече от 1400 nm, и която и да е от изброените
по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 1 J на импулс и „върхова мощност“ над 20 W; или
b. Средна или CW/НВ мощност на изход над 20 W; или
3. Изходна дължина на вълната над 1400 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 50 mJ на импулс и „върхова мощност“ над 1 W; или
b. Средна или CW/НВ мощност на изход над 1 W;
d. Други „лазери“, които не са посочени в 6A005.a, 6A005.b или 6A005.c, както следва:
1. Полупроводникови „лазери“, както следва:
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Бележка 1. 6А005.d.1 включва полупроводникови „лазери“ с изходящи оптически свръзки (напр. гъвкави
проводници от оптични влакна).
Бележка 2. Доколко подлежат на контрол полупроводниковите „лазери“, специално проектирани за друго
оборудване, се определя от това, доколко подлежи на контрол другото оборудване.
a. Отделни полупроводникови „лазери“ с едномодов напречен режим, с която и да е от следните
характеристики:
1.Дължина на вълната, равна на или по-малка от 1510 nm, със средна или CW/НВ мощност на изхода
над 1,5 W; или
2.Дължина на вълната, по-голяма от 1510 nm, и средна или НИ/CW мощност на изход над 500 mW.
b.Индивидуални полупроводникови „лазери“ с многомодов напречен режим, с която и да е от изброените
характеристики:
1.Дължина на вълната, по-малка от 1400 nm, и средна или CW/НВ мощност на изход над 10 W;
2. Дължина на вълната, равна на или по-голяма от 1400 nm, и по-малка от 1900 nm, и средна или CW/
НВ мощност на изход над 2,5 W; или
3. Дължина на вълната, равна на или по-голяма от 1900 nm, със средна или CW/НВ мощност на
изхода над 1 W;
c. Индивидуални полупроводникови лазерни решетки с която и да е от изброените характеристики:
1. Дължина на вълната, равна на или по-малка от 1400 nm, със средна или CW/НВ мощност на изхода
над 80 W;
2. Дължина на вълната, равна на или по-голяма от 1400 nm и по-малка от 1900 nm, и средна или CW/
НВ мощност на изход над 25 W; или
3. Дължина на вълната, равна на или по-голяма от 1900 nm, със средна или CW/НВ мощност на изхода
над 10 W;
d. Множество подредени полупроводникови „лазери“, съдържащо поне една решетка, посочена в
6A005.d.1.c;
Технически бележки:
1. Полупроводниковите „лазери“ обикновено се наричат лазерни диоди.
2. Една „решетка“ съдържа голям брой полупроводникови лазерни излъчватели, произведени в
самостоятелен чип, когато центровете на емитираните лъчи лежат на паралелни прави.
3. Една „групирана решетка“ е произведена чрез групиране или друг метод на монтиране на решетки,
при което центровете на емитираните лъчи лежат на паралелни прави.
2. „Лазери“ с въглероден оксид (СО), имащи някоя от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 2 J на импулс и „върхова мощност“ над 5 kW; или
b. Средна или CW/НВ мощност на изход над 5 kW;
3. „Лазери“ с въглероден диоксид (CO2), имащи която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. НИ мощност на изход над 15 kW;
b. Импулс на изход с „времетраене на импулса“ над 10 μs и която и да е от изброените по-долу
характеристики:
1. „Средна изходна мощност“ над 10 kW; или
2. „Върхова мощност“ над 100 kW; или
c. Импулс на изход с „времетраене на импулса“, по-малко или равно на 10 μs, и която и да е от
изброените по-долу характеристики:
1. Импулсна енергия над 5 J на импулс; или
2. „Средна изходна мощност“ над 2,5 kW;
4. Ексимерни „лазери“, имащи която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Изходна дължина на вълната не по-голяма от 150 nm и която и да е от изброените по-долу
характеристики:
1. Енергия на изход над 50 mJ на импулс; или
2. „Средна изходна мощност“ над 1 W;
b. Дължина на вълната на изход над 150 nm, но не по-голяма от 190 nm, и която и да е от изброените
по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 1,5 J на импулс; или
2. „Средна изходна мощност“ над 120 W;
c. Дължина на вълната на изход над 190 nm, но не по-голяма от 360 nm, и която и да е от изброените
по-долу характеристики:
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1. Енергия на изход над 10 J на импулс; или
2. „Средна изходна мощност“ над 500 W; или
d. Изходна дължина на вълната над 360 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 1,5 J на импулс; или
2. „Средна изходна мощност“ над 30 W;
Важно: За ексимерни „лазери“, специално проектирани за литографско оборудване, вж. 3B001.
5. „Химически лазери“, както следва:
a. Хидроген-флуоридни (HF) „лазери“;
b. Деутериево-флуоридни (DF) „лазери“;
c. „Трансферни лазери“, както следва:
1. „Лазери“ с йоден оксид (O2-I);
2. „Лазери“ с деутериев флуорид – въглероден диоксид (DF-CO2);
6. „Единични импулсни“ „лазери“ с неодимово стъкло, имащи която и да е от изброените по-долу
характеристики:
a. „Времетраене на импулса“ не по-голямо от 1 μs и изходна енергия над 50 J на импулс; или
b. „Времетраене на импулса“, по-голямо от 1 μs, и изходна енергия над 100 J на импулс;
Бележка. „Единични импулсни“ „лазери“ се отнася до „лазери“, които генерират единичен изходен импулс или
при които интервалът между импулсите е над една минута.
e. Компоненти, както следва:
1.Огледала, охлаждани или чрез „активно охлаждане“, или посредством охладителни тръби;
Техническа бележка:
„Активно охлаждане“ е метод на охлаждане за оптични компоненти, който използва течащи течности
под повърхността (номинално нa по-малко от 1 mm под оптичната повърхност) на оптичната съставна
част, за отнемане на топлина от оптиката.
2.Оптични огледала или предавателни или частично предавателни оптични или електрооптични
компоненти, специално проектирани за използване с контролирани „лазери“;
f. Оптично оборудване, както следва:
Важно: За оптични елементи с обща апертура, способни да работят с приложения за „свръхмощни лазери“ („СМЛ“),
вж. списъка на оръжията.
1. Измервателно оборудване с динамично чело на вълната (фаза), способно да изобразява поне 50 позиции
върху челото на снопа вълни, и която и да е от изброените по-долу характеристики:
a. Честота на кадрите, равна на или по-голяма от 100 Hz, и фазово разграничение от поне 5 % от
дължината на вълната на снопа; или
b. Честота на кадрите, равна на или по-голяма от 1000 Hz, и фазово разграничение от поне 20 % от
дължината на вълната на снопа;
2. Лазерно диагностично оборудване, способно да измерва ъглови отклонения при насочването на лъча на
системата „СМЛ“, равна на или по-малка от 10 μrad;
3.Оптично оборудване и компоненти, специално проектирани за система „СМЛ“ с фазова подредба за
съчетаване на кохерентни потоци с точност от λ/10 при проектната дължина на вълната или 0,1 μm, което от
двете се окаже по-малко;
4. Проекционни телескопи, специално проектирани за използване със системи „СМЛ“.
6A203
Фотокамери и компоненти, както следва:
a. Механични фотокамери с въртящи огледала, както следва, и специално проектирани
компоненти за тях:
1. Кадриращи фотокамери със скорости на записване, по-големи от 225 000 кадъра в
секунда;

6A205

2. Скоростни фотокамери със скорости на записване, по-големи от 0,5 mm на
микросекунда;
Бележка. В 6A203.а компонентите за такива фотокамери включват техните
синхронизиращи електронни възли и роторни монтажни възли, състоящи
се от турбини, огледала и лагери.
„Лазери“, лазерни усилватели и осцилатори, различни от описаните в 0B001.g.5, 0B001.h.6 и
6A005, както следва:
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ВАЖНО: За лазери с пари на мед виж 6A005.b.
a. Аргонови йонни „лазери“, имащи и двете изброени характеристики:
1. Работещи при дължини на вълните между 400 nm и 515 nm, и
2. Средна мощност на изход, по-голяма от 40 W;
b. Регулиращи се импулсни еднорежимни матрични лазерни осцилатори, имащи всички
изброени характеристики:
1. Работещи при дължини на вълните между 300 nm и 800 nm;
2. Средна мощност на изход, по-голяма от 1 W;
3. Честота на повторение, по-голяма от 1 kHz, и
4. Продължителност на импулса, по-малка от 100 ns;
c. Регулиращи се импулсни матрични лазерни усилватели и осцилатори, имащи всички
изброени характеристики:
1. Работещи при дължини на вълните между 300 nm и 800 nm;
2. Средна мощност на изход, по-голяма от 30 W;
3. Честота на повторение, по-голяма от 1 kHz, и
4. Продължителност на импулса, по-малка от 100 ns;
Бележка. 6A205.с не контролира еднорежимните осцилатори.
d. Импулсни „лазери“ с въглероден двуоксид, имащи всички изброени характеристики:
1. Работещи при дължини на вълните между 9000 nm и 11 000 nm;
2. Честота на повторение, по-голяма от 250 kHz;
3. Средна мощност на изход, по-голяма от 500 W, и
4. Продължителност на импулса, по-малка от 200 ns;
e. Параводородни фазорегулатори на Раман, проектирани за работа при дължина на вълната на
изход от 16 микрона и честота на повторение, по-голяма от 250 kHz;
f. „Лазери“ с добавка на неодим (различни от стъклените), с дължина на вълната на изход
над 1000 nm, но не повече от 1100 nm, имащи едната от следните характеристики:
1. Импулсно възбудими лазери с Q прекъсвачи с времетраене на импулса, равно на
или по-голямо от 1 ns, и имащи едната от изброените по-долу характеристики:
a. С едномодов напречен режим на отдадената енергия със средна изходна
енергия, по-голяма от 40 W; или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим със средна мощност над
50 W; или

6A225

6A226

6B008
6B108

6D003.а

2. Включващи удвояване на честота, за да се получи дължина на вълната на изход
между 500 и 550 nm и средна изходна мощност над 40 W.
Скоростни интерферометри за измерване на скорости над 1 km/s през времеви интервали, по-малки
от 10 микросекунди.
Бележка. 6A225 включва скоростни интерферометри, като например СИСВО (Скоростни
интерферометърни системи за всякакъв отражател) и ДЛИ/DLIs
(Доплерови лазерни интерферометри).
Датчици за налягане, както следва:
a. Манганови датчици за налягане над 10 GPa;
b. Кварцови преобразуватели за налягане над 10 GPa.
Импулсни радарни измервателни системи с напречно сечение, имащи ширини на импулса при
излъчване 100 ns или по-малко и специално проектирани съставни части за тях.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6B108.
Системи, различни от описаните в 6B008, специално проектирани за измерване чрез радарно
напречно сечение, годни за използване при „ракети“ и подсистеми за тях.
Техническа бележка:
В 6В108 „ракета” означава пълни ракетни системи и пълни системи от пилотирани и
безпилотни въздушни транспортни средства, имащи обсег на действие над 300 км.
„Софтуер“ за „обработка в реално време“ на акустични данни:
a. „Софтуер“, както следва:
1. „Софтуер“, специално проектиран за формиране на акустичен лъч за „обработка в
реално време“ на акустични данни за пасивно приемане, с използване на буксируеми
групи от хидрофони;

БРОЙ 43

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

2. „Първичен код“ за „обработка в реално време“ на акустични данни за пасивно приемане
с използване на буксируеми групи хидрофони;
3. „Софтуер“, специално проектиран за формиране на акустичен лъч за „обработка в
реално време“ на акустични данни за пасивно приемане, с използване на кабелни дънни
или брегови системи;
4. „Първичен код“ за „обработка в реално време“ на акустични данни за пасивно приемане
с използване на кабелни дънни или брегови системи;
5. „Софтуер“ или „първичен код“, специално проектиран за всеки от случаите, изброени
по-долу:
a.
„Обработка в реално време“ на акустични данни от сонарни системи,
описани в 6A001.a.1.e; и
b.

Автоматично откриват, класифицират и локализират плувци или водолази;

N.B.: „Софтуер“ или „първичен код“ за откриване на водолази, специално
проектиран или модифициран за военна употреба, вж. Мерките за контрол на военни
стоки.
КАТЕГОРИЯ 7
7A117
7B001

НАВИГАЦИОННО И АВИАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ
„Системи/ комплекти за насочване“, които могат да се използват в „ракети“, способни да постигат
точност на системата от 3,33% или по-малко от дистанцията/обхвата (т.е. „ВКГ/CEP“ от 10 km или помалко при обхват 300 km).
Оборудване за изпитване, калибриране или регулиране, специално проектирано за оборудването
в 7А117
Бележка. 7B001 не контролира оборудване за изпитване, калибриране или регулиране за
Техническо обслужване I и Техническо обслужване II.
Технически бележки:
1. „Техническо обслужване I“
Отказ на вътрешен навигационен възел се открива на летателния апарат чрез
показанията на контролното и индикаторното устройство (CDU/БУИ) или от
информацията за състоянието от съответната подсистема. Следвайки указанията
от наръчника на производителя, причината на отказа може да бъде локализирана на
равнище на отказалия бързосменяем блок (LRU/ББ). Тогава операторът отстранява
LRU/ББ и го заменя с резервен.
2. „Техническо обслужване II“
Дефектният LRU/ББ се изпраща на поддържащия сервиз (на производителя или
на оператора, отговарящ за Техническо обслужване II). В поддържащия сервиз
отказалият LRU/ББ се проверява с различни подходящи средства, за да се удостовери
и локализира дефектният заменяем в сервиза монтажен (SRA/ЗСМ) модул, на който
се дължи повредата. Този SRA/ЗСМ се отстранява и заменя с оперативна резерва.
Дефектният SRA/ЗСМ (а може би и цялото LRU/ББ) след това се изпраща на
производителя.

7B003

Важно: „Техническо обслужване II“ не включва отстраняването на контролирани
акселерометри или жиродатчици от ЗСМ/SRА.
Оборудване, специално проектирано за „производството“ на оборудването, описано в 7A117.
Бележка. 7B003 включва:
- Изпитателни станции за настройка на жироскопи;
- Станции за динамично балансиране на жироскопи;
- Изпитателни станции за мотори за развъртане на жироскопи;
- Станции за изпразване и напълване на жироскопи;
- Центрофужни приспособления за лагери за жироскопи;
- Станции за настройване осите на акселерометри;

7B103

- Машини за намотаване на оптични влакна.
„Производствени съоръжения“ и „оборудване за производство“, както следва:
a. „Производствени съоръжения“, специално проектирани за оборудването, описано в 7A117;
b. „Оборудване за производство“ и друго оборудване за изпитване, калибриране и регулиране,
различно от описаното в 7B001 до 7B003, проектирано или модифицирано за оборудването,
описано в 7А.
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„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „използване“ на оборудването, определено в
7B003 или 7B103.
„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „разработване“ на оборудването или
„софтуер“, описани в 7A117, 7B003, 7B103 или 7D101.
„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „производство“ на оборудването,
описано в 7A117, 7B003 и 7B103.
„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „използване“ на оборудването,
описано в 7A117, 7B003, 7B103 или 7D101.
КАТЕГОРИЯ 8
МОРСКИ СИСТЕМИ
Системи за намаляване на шума, проектирани за работа на плавателни съдове с водоизместимост
1000 t (тона) или повече, както следва:
b. Активни системи за намаляване или премахване на шума или магнитни лагери, специално
конструирани за системи за силово предаване, съдържащи електронни управляващи системи,
способни активно да намаляват вибрациите на оборудването чрез генериране на противошумови
или противовибрационни сигнали пряко към източника.
„Технологии“ за „разработване“, „производство“, ремонт, основен ремонт или преоборудване
(смяна на агрегати) на витла, специално конструирани за намаляване на разпространявания под водата
шум.
КАТЕГОРИЯ 9
КОСМИЧЕСКИ АПАРАТИ И СИЛОВИ УСТАНОВКИ (ДВИГАТЕЛНИ СИСТЕМИ)
Космически ракети-носители и „космически летателни апарати“.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9А104.
Бележка. 9А004 не контролира полезните товари.
ВАЖНО: Доколко подлежат на контрол продуктите, съдържащи се в полезния товар на
„космическите летателни апарати“, вж. съответните категории.
Ракетни двигателни системи с течно гориво, съдържащи някои от системите или компонентите,
описани в 9A006, използваеми за космическите ракети-носители, описани в 9А004, или ракети-сонди,
описани в 9А104.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9A105 и 9A119.
Системи и съставни части, специално проектирани за ракетни двигателни системи с течно гориво,
както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9A106 и 9A108.
a. Криогенни охладители, бордови съдове на Дюар, криогенни топлинни тръби или криогенни
системи, специално конструирани за използване в космически летателни апарати и с
възможност да ограничават загубите на криогенни течности до по-малко от 30% на година;
b. Криогенни контейнери или охладителни системи със затворен цикъл, осигуряващи
температури 100 °К (-173 °С) за „летателни апарати“, които могат да извършват непрекъснат
полет, при скорости, надвишаващи Mach 3, за ракети-носители или за „космически летателни
апарати“;
c. Системи за съхранение и пренасяне на втечнен водород;
d. Турбинни помпи с високо налягане (над 17,5 МРа), съставни части за помпите или
свързаните с тях задвижващи системи за турбини с газови генератори с цикъл на изпарение;
e. Горивни камери с високо налягане (над 10,6 МРа) и дюзи (сопла) за тях;
f. Системи за съхранение на горивото, използващи принципа на капилярен защитен слой или
изтласкване чрез свръхналягане (т.е. с гъвкави резервоари);
g. Инжектори на течно гориво с индивидуални калибрирани отвори с диаметър 0,381 mm или
по-малко (площ 1,14 х 10-3 cm2 или по-малко за некръгли отвори), специално конструирани за
ракетни двигатели с течно гориво;

9A007

9A008

h. Монолитни (едноблокови) горивни камери въглерод-въглерод или едноблокови изходни
конуси с плътност над 1,4 g/cm3 и с якост на опън над 48 МРа.
Ракетни двигателни системи с твърдо гориво, използваеми за космическите ракети-носители,
описани в 9А004, или ракети-сонди, описани в 9А104, имащи някоя от следните характеристики:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9А119.
a. Обща импулсна мощност над 1,1 MNs;
Съставни части, както следва, специално проектирани за ракетни двигателни системи с твърдо
гориво:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9А108.с.
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d. Векторни системи за управление за подвижни дюзи или вторична тяга на инжектирането на
течност, използваеми за космическите ракети-носители, описани в 9А004 по-горе, или ракетисонди, описани в 9А104 по-долу, способни на някое от изброените:
1. Отклонение по всички оси, надхвърлящо ±5°;
2. Ъглова скорост на вектора на 20°/s или по-голяма, или
9A012

3. Ъглово ускорение на вектора от 40°/s2 или по-голямо.
„Безпилотни летателни апарати“ (UAVs/БЛА), свързани системи, оборудване и компоненти за тях,
както следва:
a. „БЛА“, притежаващи едно от следните:
1. Възможност за автономно управление на полета и навигация (например автопилот
с инерционна система за навигация), или
2. Възможност за управление на полета извън обхвата на пряката видимост, включващо
действие на човек-оператор (например телевизуално отдалечено управление).
b. Свързани системи, оборудване и компоненти, както следва:
1. Оборудване, специално разработено за дистанционно управление на „БЛА“,
контролирано от 9А012.а;
2. Системи за навигация, положение, насочване или управление, различни от
описаните в 7A, специално проектирани за предоставяне на възможност за автономно
управление на полета или навигация на „БЛА“, описани в 9А012.a;
3. Оборудване и компоненти, разработени специално за превръщане на пилотирано
въздухоплавателно средство в „БЛА“, контролирани от 9А012.а.;

9A104
9A105

9A106

4. Въздушни бутални двигатели или ротационни двигатели с вътрешно горене,
специално проектирани или модифицирани за задвижване на „UAVs/БЛА“ за
височини над 50 000 фута (15 240 m.)
Ракети-сонди, имащи радиус на действие над 300 km.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9A004.
Ракетни двигателни системи с течно гориво, както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9А119.
a. Ракетни двигателни системи с течно гориво, използваеми при „ракети“, различни от
описаните в 9А005, имащи обща импулсна мощност над 1,1 MNs, освен апогейните
ракетни двигателни системи с течно гориво, проектирани или изменени за спътникови
приложения и имащи всички изброени по-долу характеристики:
1. Диаметър на гърловината на дюзата 20 мм или по-малък, и
2. Налягане в горивната камера 15 бара или по-ниско.
Системи или компоненти, различни от описаните в 9A006, използваеми при „ракети“, специално
проектирани за ракетни двигателни системи с течно гориво, както следва:
c. Управляващи подсистеми за вектора на тягата освен тези, проектирани за ракети-сонди,
които не са способни да доставят полезен товар от поне 500 kg най-малко на 300 km.
Техническа бележка:
Примери за методите, използвани за постигане управлението на вектора на тягата,
описано в 9A106.с, са:
1. Гъвкави дюзи (сопла);
2. Принудително впръскване на течност или втечнен газ;
3. Подвижен двигател или дюза (сопло);
4. Отклоняване на потока отработени газове (чрез дефлектори или насадки), или

9A108

5. Уравновесители на тягата (газови кормила).
Компоненти, използваеми за „ракети“, различни от описаните в 9A008, специално проектирани за
ракетни двигателни системи с твърдо гориво, както следва:
a. Корпуси за ракетни двигатели, „вътрешна обшивка“ и „изолация“ за тях;
b. Ракетни дюзи (сопла);
c. Управляващи подсистеми за вектора на тягата освен тези, проектирани за ракети-сонди,
които не са способни да доставят полезен товар от поне 500 kg най-малко на 300 km.
Техническа бележка:
Примери за методите, използвани за постигане управлението на вектора на тягата,
описано в 9A108.с, са:
1. Гъвкави дюзи (сопла);
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2. Принудително впръскване на течност или втечнен газ;
3. Подвижен двигател или дюза (сопло);
4. Отклоняване на потока отработени газове (чрез дефлектори или насадки),
или
9A116

5. Уравновесители на тягата (газови кормила).
Космически летателни апарати за многократна употреба, използваеми за „ракети“ и специално
разработени или модифицирани компоненти за тях, както следва, с изключение на космически летателни
апарати за многократна употреба, проектирани за полезни товари, които са предназначени за невоенни
полезни товари:
a. Космически летателни апарати за многократна употреба;
b. Топлинни щитове и компоненти за тях, изработени от керамични или аблационни
материали;
c. Топлопоглъщащи устройства и компоненти за тях, изработени от олекотени, устойчиви на
висока температура материали;

9A119
9B115
9B116
9D101
9E001
9E002

9E101
9E102

d. Електронно оборудване, специално проектирано за космически летателни апарати за
многократна употреба.
Отделни степени на ракети, използваеми в комплект ракетни системи или безпилотни летателни
апарати, способни да доставят полезен товар от поне 500 kg с обхват поне 300 km, различни от
описаните в 9A005 или 9A007.а.
Специално конструирано „производствено оборудване“ за системите, подсистемите и компонентите,
описани в 9A005, 9А007.а, 9А008.d, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 или 9A119.
Специално конструирани „производствени съоръжения“ за космическите ракети-носители,
описани в 9A004, или системи, подсистеми и компоненти, описани в 9A005, 9А007.а, 9А008.d, 9А104,
9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 или 9A119.
„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „използване“ на изделията, описани в 9B116.
„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „разработка“ на оборудването или
„софтуера“, описани в 9А004, 9А005, 9А007.а, 9А008.d, 9B115, 9B116 или 9D101.
„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „производство“ на оборудването,
описано в 9A004, 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9B115 или 9B116.
Бележка. Относно „технологии“ за поправка на контролирани конструкции, ламинати или
материал виж 1E002.f.
„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „разработка“ или „производство“ на
стоките, описани в 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 или 9А119.
„Технологии“ съгласно Общата бележка по технологиите за „използване“ на космически ракетиносители, описани в 9A004, или стоките, описани в 9A004, 9A005, 9A007.а, 9A008.d, 9A104, 9A105.a,
9A106.c, 9A108.c, 9A116, 9A119, 9B115, 9B116 или 9D101.

ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРМИНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИЯ СПИСЪК
„Безпилотен летателен апарат“ („UAV/БЛА“)
(кат. 9) означава всяко въздухоплавателно средство,
което е в състояние да излети и да изпълнява
контролиран и направляван полет без човешко
присъствие на борда.
„Ваксина“ (кат. 1) е лекарствен продукт, фар
мацевтично формулиран, лицензиран от или при
тежаващ търговски или клиничен опитен период,
разрешен от регулаторните органи или от страната
на производство или страната на употреба, пред
назначен да стимулира защитна имунна реакция
при хората или животните, с цел да се предотврати
заболяване на тези, за които той е предназначен.
„Влакнести или нишковидни материали“ (кат.
0, 1, 2, 8) включват:
a. Непрекъснати „моновлакна“;
b. Непрекъснати „нишки“ и „снопове влакна“;
c. „Ленти“, тъкани, произволни мрежи и оплетки;
d. Накъсани влакна, щапелни влакна и кохе
рентни влакнести покрития;
e. Уискъри (нишкообразни кристали с висока
якост), монокристални или поликристални от
всякакви дължини;
f. Ароматична полиамидна пулпа.

„Възможност за програмиране, достъпно за
потребителя“ (кат. 6) означава способност, която
позволява на потребителя да въвежда, модифицира
или заменя „програми“ чрез средства, различни от:
a. Физически промени в окабеляването или
вътрешните връзки; или
b. Задаване на функционалното управление,
включително въвеждане на параметри.
„Върхова мощност“ (кат. 6) означава най-висо
кото ниво на мощност, получено при „лазерната
продължителност“.
„Вътрешна обшивка“ (кат. 9) е подходяща за
свързваща вътрешна повърхност между твърдото
гориво и кожуха или изолиращата облицовка.
Обикновено това е течна дисперсия от огнеупорни
или изолиращи материали на полимерна основа,
напр. напълнен с въглерод прекратен хидроксил
полибутадиен (HTPB/ПХПБ) или друг полимер
с добавени вулканизиращи елементи, разпрашени
или разтрошени по вътрешността на кожуха.
„Енергетични материали“ (1) означава вещества
или смеси, които при химическа реакция осво
бождават енергия, необходима за предвиденото
им приложение. „Експлозиви“, „пиротехнически
материали“ и „метателни експлозиви“ са подка
тегории на енергетични материали.
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„Ефективен грам“ (кат. 0, 1) „специален ядрен
материал“ означава:
a. за плутониеви изотопи и уран 233, теглото
на изотопа в грамове;
b. за уран, обогатен до 1 процент и повече с
изотопа уран 235, теглото на елемента в грамове,
умножено по квадрата на неговото обогатяване,
изразено като тегловна десетична дроб;
c. за уран, обогатен до 1 процент с изотопа
уран 235, теглото на елемента в грамове, умно
жено по 0,0001.
„Изолация“ (кат. 9) се използва по отношение
на компонентите на ракетния двигател, т.е. кожуха,
соплата/дюзите, входните отвори, преградите на
кожуха, и включва вулканизиран или полувулка
низиран смесен плосък гумен материал, съдържащ
изолиращи или огнеупорни материали. Той може
също да бъде оформен като снемащи напрежението
резервоари или клапи.
„Изолирани живи култури“ (кат. 1) включва
живи култури в латентна форма и като изсушени
препарати.
„Използване“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ)
означава експлоатация, инсталация (включително
монтаж на място), поддържане (проверка), ремонт,
основен ремонт и преоборудване.
„Импулсен лазер“ (кат. 6) означава „лазер“ с
„времетраене на импулса“, по-малко или равно
на 0,25 секунди.
„Имунотоксин“ (кат. 1) е комбинирано съе
динение на моноклонално антитяло, специфично
за една клетка, и „токсин“ или „подединица на
токсин“, който избирателно засяга болни клетки.
„Космически летателен апарат“ (кат. 7, 9)
означава активни и пасивни спътници и косми
чески сонди.
„Лазер“ (кат. 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) е съвкупност от
компоненти, която генерира както пространствено,
така и времево кохерентна светлина, усилваща се
чрез стимулирано излъчване на лъчиста енергия.
Важно:
Виж също:
„Химически лазер“;
„Лазер с модулиран Q фактор“;
„Свръхмощен лазер“;
„Лазер с предаване на енергията на възбуждане“.
„Лазер в режим непрекъснато излъчване“ (кат.
6) означава „лазер“, който произвежда номинал
но постоянна енергия на изход за повече от 0,25
секунди.
„Лазер с предаване на възбуждането“ (кат. 6)
означава „лазер“, в който активният елемент се
възбужда посредством предаване на енергия чрез
сблъсък между неактивен атом или молекула с
атом или молекула от активния елемент.
„Летателен апарат“ (кат. 1, 7, 9) означава
въздухоплавателно средство с постоянна и/или
променлива геометрия на крилете, с ротационни
криле (вертолети), с насочващи се ротори или с
насочващи се криле (с променлива геометрия на
крилете).
Важно: Вж. също „граждански летателни
апарати“.
„Материали, устойчиви на корозия от UF6“
(кат. 0), могат да бъдат мед, неръждаема стомана,
алуминий, алуминиев оксид, алуминиеви сплави,
никел или сплави, съдържащи 60 или повече
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тегловни проценти никел и устойчиви на UF6,
обработени с флуор въглеводородни полимери, в
зависимост от процеса на отделяне.
„Микроорганизми“ (кат. 1, 2) означава бакте
рии, вируси, микоплазми, рикетсии, хламидии или
гъбички, независимо дали естествени, с повишена
вирулентност или модифицирани, или във формата
на „изолирани живи култури“, или като материал,
включващ жив материал, който е бил преднамерено
посят или заразен с такива култури.
„Необходими“ (ОБТ 1-9), като приложено
към „технологии“, се отнася само до тази част
на „технологиите“, която конкретно отговаря за
постигане или надхвърляне на контролираните
нива на работа, характеристики или функции. Та
кива „изискващи се“ „технологии“ могат да бъдат
използвани и от други стоки.
„Обеднен уран“ (кат. 0) означава уран, в който
количеството изотоп уран 235 е по-малко от това,
което се среща в природата.
„Обектен код“ (кат. 9) означава изпълнима от
оборудването форма на подходяща реализация на
един или повече процеси („първичен код“ (първи
чен език), преобразуван от програмната система.
„Природен уран“ (кат. 0) означава уран, съдър
жащ съчетанията от изотопите, които се срещат
в природата.
„Производство“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ)
означава всички производствени фази, като: кон
струиране, производствено проектиране, производ
ство, интегриране, сглобяване (монтаж), проверка,
изпитване, осигуряване на качеството.
„Разработване“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ)
се отнася до всички фази, предхождащи серийното
производство, като проектиране, проектни про
учвания, проектни анализи, проектни концепции,
сглобяване и изпробване на прототипи, пилотни
производствени схеми, данни по проекта, процеса
на преобразуване на данните по проекта в продукт,
проектиране на конфигурацията (конструкцията),
проектиране на технологията, планове.
„Ракети“ (кат. 1, 3, 6, 7, 9) означава комплект
ракетни системи и системи от безпилотни лета
телни апарати, способни да пренасят най-малко
500 kg полезен товар в обсег от най-малко 300 km.
„Свръхмощен лазер“ („SHPL/СМЛ“) (кат. 6)
означава „лазер“, способен да излъчи (цялата или
част от) енергия на изхода, надхвърляща 1 kJ в
рамките на 50 ms, или който има средна или CW/
НВ (непрекъсната вълна) с мощност над 20 kW.
„Софтуер“ (Всички ОБС) означава съвкупност от
една или повече „програми“ или „микропрограми“
независимо от конкретната реализация и носител.
Важно: „Микропрограма“ означава поредица
от елементарни команди, съхранявани в специал
на памет, изпълнението на която се инициира с
въвеждането на съответната команда в регистъра
на командите.
„Специален ядрен материал“ (кат. 0) означава
плутоний 239, уран 233, „уран, обогатен с изотопи
235 или 233“ и всякакъв друг материал, съдържащ
указаните по-горе.
„Специфичен модул“ (кат. 0, 1, 9) е модул на
Янг, изразен в паскали (Pa), еквивалентен на N/
m2, делено на специфичното тегло в N/m3, изме
рен при температура (296 ± 2) °К (23 ± 2) °С) и
относителна влажност (50 ± 5) %.
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„Специфична якост на опън“ (кат. 0, 1, 9) е
граничната якост на опън, изразена в паскали (Pa),
еквивалентна на N/m2, делено на специфичното
тегло в N/m3, измерена при температура (296 ± 2)
°К (23 ± 2) °С) и относителна влажност (50 ± 5) %.
„Средна изходна мощност“ (кат. 6) означава
общата „лазерна“ енергия на изход в джаули, раз
делена на „лазерната продължителност“ в секунди.
„Субединица на токсин“ (кат. 1) е структурно
или функционално отделна част от целия „токсин“.
„Технологии“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ)
означава специфичната информация, необходима
за „разработване“, „производство“ или „употреба“
на стоките. Тази информация приема формата на
„технически данни“ или „техническа помощ“.
Важно 1:
„Техническата помощ“ може да бъде под фор
мата на указания, умения, обучение, работни по
знания и консултантски услуги и може да включва
предаване на „технически данни“.
Важно 2:
„Техническите данни“ могат да бъдат под форма
та на скици, планове, диаграми, модели, формули,
таблици, инженерни проекти и спецификации,
наръчници и инструкции в писмена форма или
записани на други носители, като дискети, ленти,
оптически дискове.
„Токсини“ (кат. 1, 2) означава токсини под
формата на съзнателно отделени готови форми
или смеси, независимо как получени, различни от
токсините, присъстващи като замърсители в други
материали, като патологични образци, посевки,
хранителни продукти или семенни материали на
„микроорганизми“.
„Фундаментални научни изследвания“ (GTN
NTN/ОБТ БЯТ) означава експериментална или
теоретична работа, предприета най-вече с цел
придобиване на нови знания за основните прин
ципи на явленията или наблюдаваните факти и
която не е насочена към специфична практическа
задача или цел.
„Химичен лазер“ (кат. 6) означава „лазер“,
при който възбуждането се получава от енергия –
продукт на химическа реакция.
„Ядрен реактор“ (кат. 0) означава комплектен
реактор, способен да функционира по начин,
който позволява контролирана самоподдържаща
се верижна ядрена реакция на делене. „Ядрен
реактор“ включва всички предмети във или
свързани непосредствено с реакторния резервоар,
оборудването, което управлява равнището на мощ
ността в активната зона, и компонентите, които
обикновено съдържат, влизат в пряк контакт с
или управляват първичната охлаждаща среда на
активната зона на реактора.
АКРОНИМИ И СЪКРАЩЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИЯ СПИСЪК
Акроним или съ
кращение

Значение

1

2

AVLIS

Лазерно изотопно отделя
не с атомни пари

MLIS

Лазерно молекулярно
изотопно отделяне
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1

2

CRISLA

Х ими чна реак ци я ч рез
селективно лазерно изо
топно активиране

ASTM

Американско дружество
по изпитване и материали

C W (о т нася с е за Непрекъсната вълна
лазери)
DLIs/ДЛИ

Доплерови лазерни интер
ферометри

CEP/ВКГ

Вероятна кръгова грешка

CDU/БУИ

Блок за управление и ин
дикация

LRU/ББ

Бързосменяем блок

SRA/ЗСМ

Модул, който се сменя в
условия на ремонтен цех

UAVs/БЛА

Б е з п и ло т н и ле т ат е л н и
апарати

SHPL/СМЛ

Свръхмощни лазери

СИСВО

Скоростни интерфероме
търни системи за всякакъв
отражател
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151
ОТ 30 МАЙ 2011 Г.
за приемане на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по
Закона за марките и географските означения
На основание чл. 38г, ал. 11 от Закона за
марките и географските означения
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за реда за
оформяне, подаване и разглеждане на опозиции
по Закона за марките и географските означения.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА
за реда за оформяне, подаване и разглеждане
на опозиции по Закона за марките и географските означения
Раздел І
Общи разпоредби
Чл. 1. С наредбата се уреждат начинът на
оформяне и редът за подаване и разглеждане
в Патентното ведомство на опозиция, подадена
по чл. 38б от Закона за марките и географските
означения.
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Чл. 2. (1) Опозицията се подава в Патент
ното ведомство директно, по пощата, по факс
или чрез комуникационно средство, предаващо
електронно копие.
(2) В случай на подаване по факс или
чрез комуникационно средство, предаващо
електронно копие, оригиналът на опозицията
трябва да се получи в Патентното ведомство
в едномесечен срок от получаването на факса
или електронното копие. Когато оригиналът
не бъде получен в посочения срок, опозицията
се счита за неподадена, за което се уведомява
лицето, което я е подало.
Чл. 3. (1) Когато лицето, което подава
опозицията (опонентът), е физическо лице, се
посочват името, презимето и фамилията, държа
вата, на която то е гражданин, или държавата,
в която има постоянен адрес, както и адресът.
(2) Когато лицето, което подава опозицията,
е юридическо лице, се посочват наименованието
и видът на юридическото лице, националността
му, седалището и адресът на управление.
(3) Когато лицата, които подават опозици
ята, са повече от едно, данните по ал. 1 и 2 се
посочват за всеки от тях.
Чл. 4. (1) Опозицията трябва да бъде под
писана от опонента или от неговия предста
вител по индустриална собственост, наричан
по-нататък „представителя“. Когато опонентът
е юридическо лице или едноличен търговец
(ЕТ), опозицията се подписва от лицето, което
го представлява по закон, като се посочват
името и длъжността му и се поставя печат на
дружеството или на ЕТ.
(2) Когато опонентът няма постоянен адрес
или седалище в Република България, действи
ята по опозицията се извършват чрез местен
представител.
Чл. 5. (1) Когато по опозицията е упълно
мощен представител или патентен специалист
съгласно § 3 от преходните и заключителните
разпоредби на Наредбата за представителите
по индустриална собственост, приета с Поста
новление № 137 на Министерския съвет от
1993 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 1993 г.; изм. и доп.,
бр. 86 от 1994 г. и бр. 41 от 1997 г.), към нея
се прилага пълномощно.
(2) Пълномощното трябва да съдържа данни
за опонента, данни за представителя, входящия
номер на заявката и името на заявителя, съот
ветно номера на международната регистрация и
името на притежателя є, срещу която е подадена
опозицията. Когато е упълномощен патентен
специалист, в пълномощното се посочват и
номерът, и датата на трудовия договор.
(3) Когато опонентите по опозицията са
няколко и поне един от тях е българско фи
зическо или юридическо лице, упълномоща
ването на представител не е задължително. В
този случай задължително се посочва адрес за
кореспонденция в Република България. Когато
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не е посочен адрес за кореспонденция, тя се
води с първото посочено в списъка българско
физическо или юридическо лице.
(4) Пълномощното се представя по образец
на Патентното ведомство или в друга форма,
избрана от опонента.
(5) Когато пълномощното е на друг език,
то трябва да е придружено с точен превод на
български език.
(6) Когато с пълномощното представителят е
упълномощен по няколко опозиции, се изисква
копие от пълномощното за всяка от тях. Вер
ността на копията с оригиналното пълномощно
се удостоверява с подписа на представителя.
(7) Когато са упълномощени повече от един
представител едновременно с различни адреси
за кореспонденция, опонентът трябва писмено
да посочи един адрес, на който ще се води
кореспонденцията.
(8) Когато в хода на производството по опо
зиция бъде упълномощен втори представител, се
счита, че е налице оттегляне на пълномощното
на първия представител и кореспонденцията
се води с новия представител, освен ако в
пълномощното е посочено друго.
(9) Когато представителят действа чрез пре
упълномощаване, се представя пълномощното,
доказващо, че лицето, което го е упълномощи
ло, има такова правомощие. Пълномощното
или заверено негово копие съгласно ал. 6 се
прилага към пълномощното на представителя.
(10) За оттегляне на упълномощаването Па
тентното ведомство трябва да бъде уведомено
писмено, освен в случаите по ал. 8.
(11) За оттегляне на опозицията е необходимо
изрично упълномощаване на представителя.
Чл. 6. (1) Таксата за разглеждане на опози
цията се заплаща с подаване на опозицията, но
не по-късно от изтичането на срока по чл. 38б,
ал. 2 от Закона за марките и географските
означения (ЗМГО).
(2) Заплащането на таксите може да бъде
направено в Патентното ведомство или по
банков път.
(3) За доказване на заплащането се пред
ставя документ за платени такси, който трябва
да съдържа:
1. данни за опонента и представителя, ако
такъв е упълномощен;
2. данни за заявката/международната регис
трация, срещу която е подадена опозицията;
3. точката по чл. 4 от Тарифата за таксите,
които се събират от Патентното ведомство.
Чл. 7. (1) Кореспонденцията до Патентното
ведомство трябва да съдържа входящия номер
на опозицията, входящия номер на заявката за
марка, съответно номера на международната
регистрация, срещу която е подадена опози
цията, и подписа на опонента или на предста
вителя. Когато опонентът е юридическо лице
или едноличен търговец, кореспонденцията се
подписва от лицето, което го представлява по
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закон, като се посочват името и длъжността
му и се поставя печат на дружеството или на
едноличния търговец.
(2) Кореспонденцията, изпратена по факс
или чрез комуникационно средство, предаващо
електронно копие, се счита за получена, ако
в едномесечен срок от датата на получаване
на факса, съответно на електронното копие, в
Патентното ведомство се получи оригиналът.
(3) Кореспонденцията от Патентното ведом
ство до страните по опозицията или до техния
представител се изпраща с обратна разписка,
която удостоверява датата на получаването є.
Когато обратната разписка не се върне в едно
месечен срок или кореспонденцията се върне от
пощенските служби като недоставена или непо
лучена, на официалната страница на Патентното
ведомство в интернет и на таблото за съобщения
в Патентното ведомство се прави публикация
за наличието на такава кореспонденция. Пуб
ликацията съдържа указание за производството
по опозиция, входящия номер на заявката, съ
ответно регистровия номер на международната
регистрация, срещу която е подадена опозицията,
наименованието на марката, името на заявителя,
съответно на притежателя на международната
регистрация, името на опонента или на пред
ставителя, вида на кореспонденцията, правните
основания, на които е подадена опозицията, дейст
вията, които следва да се извършат, и сроковете
за тяхното извършване. Срокове, определени в
кореспонденцията, започват да текат от датата
на свалянето на публикацията на официалната
страница в интернет и на таблото за съобщения.
(4) Когато кореспонденцията до Патентното
ведомство е изпратена по пощата, за дата на
получаване на тази кореспонденция се счита
датата на пощенското клеймо на изпращащата
пощенска станция. Ако датата на пощенското
клеймо е нечетлива, за дата на получаване се
счита датата на постъпване на кореспонденцията
в Патентното ведомство.
Раздел ІІ
Съдържание на опозицията
Чл. 8. (1) Опозицията трябва да съдържа:
1. входящия номер на заявката за регистра
ция на марка, съответно номера на междуна
родната регистрация, срещу която е подадена
опозицията;
2. указание за стоките и/или услугите, по
сочени в заявката за марка, съответно в меж
дународната регистрация, във връзка с които
е подадена опозицията;
3. името на заявителя на марката, съответно
на притежателя на международната регистрация;
4. данни за ранната марка или по-ранната
заявка за марка по смисъла на чл. 12, ал. 2
ЗМГО, на която се основава опозицията:
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а) входящия или регистровия номер на
тази марка, датата є на подаване, съответно
приоритетната дата, претенция за старшинство,
стоките и/или услугите, за които марката е
заявена/регистрирана;
б) при позоваване на национална марка,
която е преобразувана от по-ранна марка на
Европейския съюз, е необходимо преобразу
ването да е извършено или ако марката е в
процес на преобразуване, да се посочи номе
рът на марката на Европейския съюз и дали
България е между страните, за които се иска
преобразуването;
в) при позоваване на международна регис
трация на марка, която е заместила национална
регистрация, е необходимо заместването да е
извършено или ако е в процес на извършване,
да се посочат:
аа) номер на международната регистрация
и данни за марката;
бб) номер на националната регистрация и
данни за марката;
вв) данни за притежателя на националната
и международната регистрация;
гг) списък на стоките и/или услугите, за
които се иска заместването;
5. данни за по-ранната общоизвестна мар
ка, когато опозицията се основава на такава
марка: наименование и/или изображение на
общоизвестната марка и датата, от която се
претендира общоизвестността, както и посоч
ване на стоките и/или услугите, за които се
претендира, че марката е общоизвестна;
6. данни за по-ранна марка, ползваща се с
известност, когато опозицията се основава на
такава марка: регистровия номер на марката,
датата, от която се претендира известността,
както и стоките и/или услугите, за които се
претендира, че марката се ползва с известност;
7. данни за нерегистрирана марка по сми
съла на чл. 12, ал. 6 ЗМГО, когато опозицията
се основава на тази марка: данни за търгов
ското използване на нерегистрираната марка
на територията на България, входящ номер и
дата на подаване на тази марка, стоките и/или
услугите, за които марката е заявена;
8. името и адреса на притежателя на поранната марка, съответно заявка за марка и
указание, че той е притежател на тази марка
или е заявител, когато опозицията е подадена
от притежател на по-ранна марка или заявител
на марка;
9. името и адреса на лицензополучателя на
изключителна лицензия на по-ранна марка,
както и данни за вписан лицензионен договор,
когато опозицията е подадена от лицензопо
лучател;
10. указание за стоките и/или услугите, на
които се основава опозицията;
11. точно посочване на основанията, на
които се базира опозицията;
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12. подробно изложение на фактите и аргу
ментите, представени в подкрепа на опозицията.
(2) Опозицията може да се основава на всич
ки стоки и/или услуги, на които се основава
по-ранното право, или само на част от тях.
(3) Опозицията трябва да е придружена с
всички доказателства за твърдените факти и
обстоятелства в два екземпляра.
(4) Когато опозицията се основава на
по-ранна общоизвестна марка или на мар
ка, ползваща се с известност, трябва да се
представят доказателства с оглед на обстоя
телствата, посочени в чл. 50а ЗМГО. Когато
опозицията се основава на марка, ползваща
се с известност, опонентът трябва да докаже
и че регистрацията, съответно признаването
на действието на по-късната марка, би до
вело до несправедливо облагодетелстване от
отличителния характер или известността на
по-ранната марка или би ги увредило.
(5) Когато опозицията се основава на нере
гистрирана марка по смисъла на чл. 12, ал. 6
ЗМГО, лицето, подало опозиция, трябва да
представи доказателства за използването на
марката в търговската дейност на територията
на Република България, както и за датата, от
която е започнало използването.
(6) Когато опозицията се основава на факта,
че марката е заявена от агент или представител
на действителния притежател на марката без
негово съгласие, тя трябва да е придружена от
доказателства, че лицето, подало опозицията,
е притежател на марката, като посочи нейния
номер и държавата, където тя е регистрирана,
както и че е налице търговска връзка между
него и заявителя.
(7) Когато опозицията се основава на повече
от една по-ранна марка или по-ранни права,
ал. 1 – 6 се прилагат за всяко от правата.
Чл. 9. (1) Опозицията, както и представените
доказателства се подават на български език.
(2) Когато опозицията и/или доказателства
та са подадени на друг език, на страните се
предоставя едномесечен срок за представяне
на превод на български език. Ако преводът не
бъде представен в указания срок, производство
то по опозицията се прекратява. Когато бъде
представен превод на част от доказателствата,
само те се вземат предвид при постановяване
на решение по опозицията.
Раздел ІІІ
Проверка за допустимост и формална редовност
на опозицията
Чл. 10. (1) Всяка опозиция се разглежда от
състав на отдела по опозиция по чл. 38г ЗМГО,
наричан по-нататък „състава“. Председателят
на състава е държавен експерт по смисъла на
чл. 83, ал. 2 от Закона за патентите и регис
трацията на полезните модели.
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(2) В 3-дневен срок от постъпване на опози
цията съставът уведомява заявителя и опонента
за получаването на опозицията.
(3) В 7-дневен срок от изтичането на сро
ка по чл. 38б, ал. 2 или 3 ЗМГО, но не порано от приключване на производството по
чл. 38а ЗМГО, съставът извършва проверка
за допустимост на подадената опозиция, като
проверява дали тя е подадена в законоуста
новения срок, отговаря ли на изискванията
на чл. 3, 4 и 6 и дали е подадена от лице по
чл. 38б, ал. 1 ЗМГО.
(4) Когато се установи, че опозицията е
подадена след изтичане на срока по чл. 38б,
ал. 2 или 3 ЗМГО и/или таксата за нейното
разглеждане е платена след изтичане на този
срок, и/или е подадена от лице, което няма
право да подаде опозиция, съставът по ал. 1
не образува производство по опозицията, за
което постановява решение и уведомява за
него опонента в 3-дневен срок от постановя
ването му.
(5) В случаите, когато таксата за опозиция е
платена след срока или в непълен размер, зап
латената такса се връща на опонента по негова
изрична молба, в която се посочва банковата
сметка, по която да му бъде преведена сумата.
(6) Когато таксата е платена по банков път,
за дата на заплащане се приема датата, на която
е заверена банковата сметка на Патентното
ведомство. Когато сметката на Патентното
ведомство е заверена след изтичане на срока
по чл. 38б, ал. 2 или 3 ЗМГО, но опонентът
представи доказателства, че в 3-дневен срок
преди изтичане на срока е наредило дължимата
сума, се счита, че таксата е платена в срок.
(7) По всяка допустима опозиция в 7-дневен
срок от приключване на проверката по ал. 4
съставът проверява дали опозицията отговаря
на изискванията на чл. 5, 8 и 9. Когато се
констатират недостатъци, съставът уведомява
опонента за тях и му предоставя двумесечен
срок за отстраняването им. Когато недостатъ
ците не бъдат отстранени в този срок, съста
вът постановява решение за прекратяване на
производството и уведомява за това опонента
в 3-дневен срок от постановяването му.
(8) Когато е подадена повече от една опо
зиция срещу заявка за регистрация на марка,
съответно признаването на действието на
международна регистрация на територията на
Република България, съставът извършва про
верка за допустимост и формална редовност
за всяка от подадените опозиции.
(9) За всяко решение по ал. 4 или 7 съставът
уведомява и заявителя на марката, съответно
притежателя на международната регистрация,
срещу която е подадена опозицията.
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Раздел ІV
Разглеждане на опозицията
Чл. 11. (1) В 7-дневен срок от приключва
не на проверката за допустимост и формална
редовност на опозицията съставът уведомява
заявителя на марката, съответно притежателя
на международната регистрация, че е образу
вано производство по подадената опозиция,
като му изпраща един екземпляр от нея заедно
с доказателствата. Когато има подадена по
вече от една опозиция, заявителят, съответно
притежателят на международната регистрация,
се уведомява за образуваното производство
по всяка от тях.
(2) В срока по ал. 1 на опонента се изпраща
уведомление, че е образувано производство по
подадената от него опозиция.
(3) С уведомленията по ал. 1 и 2 на стра
ните се предоставя 3-месечен срок за пости
гане на споразумение, който започва да тече
от датата на изпращането на уведомленията.
Този срок може да бъде удължаван двукратно
с по 3 месеца по писмено искане, подписано
от страните, подадено преди изтичането на
съответния 3-месечен срок.
(4) В случаите на подадена опозиция срещу
признаването на действието на международна
регистрация на територията на Република
България в срока по ал. 1 съставът уведомява
Международното бюро на Световната органи
зация за интелектуална собственост, наричано
по-нататък „Международното бюро“.
Чл. 12. (1) Когато страните депозират спо
разумение в срока по чл. 11, ал. 3, съставът
постановява решение за прекратяване на произ
водството по опозицията, което се изпраща на
страните в 3-дневен срок от постановяването му.
(2) В случаите на прекратяване производство
то по подадена опозиция срещу признаването
на действието на международна регистрация
се уведомява Международното бюро за реше
нието относно признаването на действието на
международната регистрация на територията
на Република България.
Чл. 13. (1) Когато в срока по чл. 11, ал. 3
не бъде постигнато споразумение между стра
ните, съставът уведомява заявителя, съответно
притежателя на международната регистрация,
че следва да представи отговор на опозицията
в двумесечен срок.
(2) Отговорът от притежателя на междуна
родна регистрация трябва да се представи чрез
местен представител.
(3) Когато в срока по ал. 1 заявителят,
съответно притежателят на международната
регистрация, не представи отговор, съставът
постановява решение въз основа на опозицията
и приложените към нея доказателства.
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(4) Когато заявителят, съответно притежате
лят на международната регистрация, отговори
в срока по ал. 1, отговорът се изпраща на
опонента, като му се предоставя едномесечен
срок за становище.
(5) Становището на опонента се изпраща на
заявителя, съответно притежателя на между
народната регистрация, за отговор само ако в
него се съдържат нови факти и обстоятелства,
както и нови доказателства.
Чл. 14. (1) В отговор на опозицията за
явителят, съответно притежателят на меж
дународната регистрация, може да ограничи
списъка на стоките и/или услугите или да
оттегли заявката, съответно международната
регистрация. Ограничението се представя в
писмена форма и трябва ясно, изрично и без
условно да посочва стоките и/или услугите,
за които се отнася.
(2) Ограничението на списъка на стоките
и/или услугите – обект на закрила на между
народна регистрация на марка, се извършва
от Международното бюро, за което заявителят
представя доказателства.
(3) Съставът изпраща уведомление на опо
нента за извършеното ограничение, като му
предоставя едномесечен срок за становище, в
който да посочи поддържа или оттегля опози
цията. Когато в предоставения срок опонентът
оттегли опозицията, съставът постановява
решение за прекратяване на производството,
което се изпраща на страните в 3-дневен срок
от постановяването му.
(4) Когато заявителят оттегли заявката или
се откаже от международната регистрация,
съставът постановява решение за прекратяване
на опозицията, което се изпраща на страните
в 3-дневен срок от постановяването му.
(5) В случаите по ал. 3 се уведомява Меж
дународното бюро за решението относно приз
наването на действието на международната
регистрация на територията на Република
България.
Чл. 15. (1) В отговор на опозицията и при
изпълнение на изискванията на чл. 38г, ал. 7
ЗМГО заявителят, съответно притежателят на
международната регистрация, има право да
поиска опонентът да представи доказателства
за реално използване на по-ранната марка, на
която се основава опозицията, за период 5 го
дини, предхождащ публикацията на заявката,
съответно на международната регистрация, или
доказателства, че съществуват основателни
причини за неизползването є, в случай че поранната марка е регистрирана поне 5 години
преди датата на подаване на опозицията.
(2) Когато заявителят, съответно притежа
телят на международната регистрация, е подал
искане по ал. 1, съставът предоставя на опонента
двумесечен срок за представяне на доказател
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ства за реално използване на марката или за
основателни причини за неизползването є.
Доказателствата трябва да са в два екземпляра.
(3) Доказателствата трябва да включват
данни за мястото, продължителността, обема
и естеството на употреба на по-ранната марка
във връзка със стоките и/или услугите, на които
се основава опозицията.
(4) Единият екземпляр от доказателствата
по ал. 2 се изпраща на заявителя, съответно
притежателя на международната регистрация,
за становище, като му се предоставя едномесе
чен срок. Когато в срока заявителят, съответно
притежателят на международната регистрация,
не изрази становище, съставът постановява ре
шение въз основа на опозицията и приложените
към нея доказателства.
(5) Когато доказателствата по ал. 1 не бъдат
представени, съставът постановява решение за
отхвърляне на опозицията като неоснователна,
което се изпраща на страните в 3-дневен срок
от постановяването му.
(6) В случаите на отхвърляне на подадена
опозиция срещу признаването на действието
на международна регистрация се уведомява
Международното бюро за признаването на
действието на международната регистрация на
територията на Република България.
Раздел V
Спиране на производството по опозиция
Чл. 16. (1) Производството по опозиция се
спира по искане на заявителя, съответно прите
жателя на международната регистрация – обект
на опозицията, когато той е подал искане за
заличаване, отменяне или прекратяване по
чл. 23, ал. 1, т. 3 ЗМГО на регистрацията на
по-ранната марка. Искането трябва да бъде
придружено с доказателства за образувано
производство за отмяна, заличаване или прек
ратяване регистрацията на по-ранната марка.
(2) Искането се разглежда от състава, който
постановява решение по него.
(3) Производството по опозицията се спира
от състава служебно в случаите по чл. 38д,
ал. 2 ЗМГО.
(4) Производството се възобновява по
искане на заявителя, съответно притежателя
на международната регистрация, с решение
на състава, което се постановява в 7-дневен
срок от подаването на молбата, придружена с
доказателства, или от влизането в сила на ре
шението по искането за заличаване, отменяне
или прекратяване по чл. 23, ал. 1, т. 3 ЗМГО
на регистрацията на по-ранната марка.
(5) Производството се възобновява служебно
при отпадане на основанията, посочени в ал. 3.
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(6) Решенията по ал. 2 – 4 се изпращат на
страните в 3-дневен срок от постановяването им.
Раздел VІ
Постановяване на решение по опозицията
Чл. 17. (1) В 6-месечен срок от приключва
не на размяната на кореспонденцията между
страните съставът разглежда опозицията, ста
новищата на заявителя, съответно притежателя
на международната регистрация – обект на
опозицията, и на опонента, както и предста
вените доказателства, когато има такива, като
преценява:
1. налице ли е по-ранното право, на което
се основава опозицията;
2. съществуват ли доказателства за общоиз
вестност или известност на по-ранната марка;
когато опозицията се основава на марка, пол
зваща се с известност – дали използването без
основание на по-късната марка би довело до
несправедливо облагодетелстване от отличител
ния характер или известността на по-ранната
марка, или би ги увредило;
3. представени ли са доказателства за изпол
зване в търговската дейност на територията на
Република България на нерегистрирана марка;
4. налице ли са доказателства за заявяване
на марката от агент или представител на дейст
вителния притежател на марката без негово
съгласие, както и такива за притежаването на
марката;
5. представени ли са доказателства за реално
използване на по-ранната марка;
6. съществува ли идентичност между зая
вената и по-ранната марка и идентичност на
стоките и/или услугите;
7. съществува ли идентичност или сходство
между заявената и по-ранната марка и иден
тичност или сходство между стоките и/или
услугите, както и дали съществува вероятност
за объркване на потребителите, която включва
възможност за свързване с по-ранната марка.
(2) Проверка за наличието на по-ранна
марка по смисъла на чл. 12, ал. 2 ЗМГО се
извършва служебно от състава в базите данни
на заявените и регистрираните по национален
ред марки, на международните регистрации, по
които Република България е посочена страна
по реда на Мадридската спогодба и Протоко
ла, на заявените и регистрираните марки на
Европейския съюз.
(3) При преценката на доказателствата за
по-ранна общоизвестна марка или марка, пол
зваща се с известност, съставът взема предвид:
1. началния момент на използване на мар
ката;
2. населените места, където са се реализи
рали стоките, съответно са се предоставяли
услугите, означавани с марката;
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3. продължителността и степента на из
ползване на марката, обема на реализацията
на стоките/услугите, означени с марката, и
начините на използване на марката;
4. пазарния дял на стоките/услугите, означени
с марката, в съответния сектор на икономиката;
5. пазарната реализация, документирана чрез
фактури и други счетоводни и търговски книжа;
6. разходите за реклама, рекламни материали,
доказателства за разпространението им, склю
чени и изпълнени договори за реклама и др.;
7. стойността на марката;
8. резултатите от социологически проучва
ния, направени от специализирани независими
институции;
9. публикации;
10. данните за успешно прилагане на правата
върху марката;
11. други обстоятелства.
(4) При преценка на доказателствата за
използване в търговската дейност на територи
ята на Република България на нерегистрирана
марка съставът:
1. взема предвид мястото, продължителност
та, обема и естеството на употреба на нереги
стрираната марка във връзка със стоките и/или
услугите, на които се основава опозицията;
2. установява дали датата на действителното
търговско използване на територията на Ре
публика България на нерегистрирана марка е
по-ранна от датата на подаване на заявката, съ
ответно датата на международната регистрация,
датата на териториалното разширение, датата
на приоритета или претенцията за старшинство;
3. проверява дали е подадена заявка за ре
гистрация на нерегистрираната марка.
(5) При преценка на доказателства за заявя
ване на марката от агент или представител на
действителния притежател на марката съставът
проверява дали:
1. заявката е подадена от името на агент
или представител на действителния притежател
на марката;
2. заявката е подадена без съгласието на
действителния притежател;
3. липсва правно основание за подаване на
заявката от името на агента или представителя;
4. марката е идентична или сходна с марката
на действителния притежател.
(6) При преценка на доказателства за реал
но използване на по-ранната марка съставът:
1. извършва проверка дали по-ранната марка
е регистрирана поне 5 години преди датата на
подаване на опозицията;
2. взема предвид мястото, продължителност
та, обема и естеството на употреба на марката
във връзка със стоките и/или услугите, на които
се основава опозицията;
3. установява дали съществуват основателни
причини за неизползването на марката.
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(7) Когато не са представени доказателства за
някое от по-ранните права, на които се основава
опозицията, или в хода на производството по
опозицията то е погасено, същото не се взема
предвид при постановяване на решението.
(8) Когато съставът прецени, че опозицията
е основателна, се постановява решение за пълен
или частичен отказ на регистрация, съответно
признаване на действието на международната
регистрация – обект на опозицията. При части
чен отказ производството по заявката продъл
жава по реда на чл. 38е ЗМГО по отношение
на стоките и/или услугите, за които марката
може да бъде регистрирана.
(9) Когато съставът прецени, че опозицията
е неоснователна, се постановява решение за
отхвърлянето є.
(10) Когато съставът установи, че по-ранното
право, върху което се основава опозицията, не
съществува към момента на постановяване на
решението, се взема решение за прекратяване
на производството по опозицията и производ
ството по заявката продължава по реда на
чл. 38е ЗМГО.
(11) Решенията се вземат с мнозинство от
членовете на състава. Член на състава, който
не е съгласен с мнението на мнозинството,
подписва решението, като представя отделно
мотивирано особено мнение.
(12) Съставът изпраща на страните ре
шенията по ал. 8, 9 и 10 в 3-дневен срок от
постановяването им.
(13) В случаите на подадена опозиция срещу
признаването на действието на международна
регистрация на територията на Република
България съставът уведомява Международното
бюро след влизането в сила на решенията по
ал. 8, 9 и 10.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се прилага по отношение
на заявки за регистрация на марки, които са
подадени или публикувани след 10 март 2011 г.
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 38г, ал. 11 ЗМГО.
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага
на председателя на Патентното ведомство.
6691

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152
ОТ 30 МАЙ 2011 Г.

за приемане на Наредба за реда и начина за
съхранение на опасни химични вещества и
смеси
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за реда
и начина за съхранение на опасни химични
вещества и смеси.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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НАРЕДБА

за реда и начина за съхранение на опасни
химични вещества и смеси
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. задълженията на физическите и юридичес
ките лица, които съхраняват опасни химични
вещества и смеси;
2. общите изисквания към складовете и
организацията за съвместно съхранение на
опасни химични вещества и смеси;
3. редът и начинът за извършване оценка
на безопасността на съхранението на опасни
химични вещества и смеси.
Чл. 2. Наредбата се прилага за складове, в
които се съхраняват химични вещества и/или
смеси, класифицирани като опасни съгласно
Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г.
относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси, за изме
нение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО
и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (REACH) (ОВ, бр. L 353/1
от 31.12.2008), наричан по-нататък „Регламент
(ЕО) 1272/2008 (CLP)“, и/или Наредбата за
реда и начина за класифициране, опаковане
и етикетиране на химични вещества и смеси,
приета с Постановление № 182 на Министер
ския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 68 от 2010 г.).
Чл. 3. Изискванията на наредбата се при
лагат, без да противоречат на изискванията за
пожарна безопасност, опазване на околната
среда и осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд, въведени с други приложими
нормативни актове, както и на всички други
приложими нормативни актове.
Раздел ІІ
Задължения на лицата, които съхраняват
опасни химични вещества и смеси
Чл. 4. Физическите и юридическите лица,
които съхраняват опасни химични вещества и
смеси, са длъжни:
1. да поддържат в наличност актуална
информация за класификацията на опасните
химични вещества и смеси;
2. да поддържат в наличност информационни
листове за безопасност съгласно чл. 31 от Рег
ламент (EО) 1907/2006 (REACH) на опасните
химични вещества и смеси на местата, където
тези вещества и смеси се съхраняват;
3. да изискват информационни листове за
безопасност от доставчиците на опасни хи
мични вещества и смеси, когато такива не са
предоставени преди или по време на първата
доставка;
4. да извършват оценка и да документират
резултатите от оценката съгласно изискванията
на раздел IV;
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5. да осигуряват спазването на общите изис
квания към складовете за съхранение на опасни
химични вещества и смеси съгласно чл. 6;
6. да осигуряват спазването на изискванията
относно организацията за съхранение на опасни
химични вещества и смеси съгласно чл. 7 и 8;
7. да определят лица, отговорни за съхране
нието на опасните химични вещества и смеси,
и лица, имащи право на достъп до складовете
с опасни химични вещества и смеси;
8. да разработват и прилагат инструкции за
безопасно съхранение на опасните химични
вещества и смеси в съответствие с наличната
информация за техните опасни свойства по т. 1;
9. да разработват и прилагат инструкции за
осъществяване на собствен контрол по изпъл
нението на правилата по т. 8;
10. да разработват и прилагат инструкции и
програми за обучение на лицата, отговорни за
съхранението на опасните химични вещества
и смеси, относно мерките за контрол на рис
ковете, свързани със съхранението им;
11. да разработват и прилагат инструкции за
обезвреждане на отпадъци от опасни химични
вещества и смеси, образувани при разлив и
разпиляване, и на почви, абсорбенти и други
материали, замърсени с отпадъци от опасни
химични вещества и смеси, в съответствие със
законодателството за управление на отпадъците;
12. да планират и осъществяват необходимите
мерки за защита на работещите в обектите и
прилежащите им площи при възникване на
аварии в съответствие с изискванията на зако
нодателството за защита при бедствия.
Чл. 5. В случаите, когато не са предоставени
информационни листове за безопасност след
отправено искане по чл. 4, т. 3, лицата по чл. 4
изпълняват задълженията си по чл. 4, т. 1, като
използват наличната информация за опасните
вещества и смеси съгласно:
1. списъка с хармонизирано класифициране
и етикетиране на опасни вещества в част 3 от
Приложение VI на Регламент (ЕО) № 1272/2008
(CLP);
2. списъка с класификация и етикетиране,
поддържан в Европейската агенция по хи
микали съгласно чл. 42 от Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 (CLP);
3. базата данни на Европейската агенция по
химикали в съответствие с чл. 119 от Регламент
(EО) 1907/2006 (REACH);
4. нормативните актове, регулиращи превоза
на опасни товари.
Раздел ІІІ
Общи изисквания към складовете и организация
за съвместно съхранение на опасни химични
вещества и смеси
Чл. 6. При изграждането и експлоатацията
на складове за съхранение на опасни химични
вещества и смеси лицата по чл. 4 осигуряват
спазването на следните общи изисквания:
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1. осигуряване на транспортна инфраструк
тура, която да отговаря на предвидените по
вид и количества опасни вещества и смеси и
на техниката, използвана за тяхното товарене
и разтоварване;
2. отделяне на складовете за опасни химични
вещества и смеси от битови и производствени
помещения и от складове за храни, лекарства,
ветеринарни и козметични продукти;
3. осигуряване на адекватна вентилация и
осветление, съобразени с вида и количествата
на опасните вещества и смеси, които се съх
раняват;
4. осигуряване и поддържане в изправност на
технически средства за контрол и поддържане
на температурата в складовите помещения за
вещества, които се съхраняват в рамките на
определени температурни граници;
5. инсталиране на пожароизвестителни и
пожарогасителни системи съгласно приложи
мото законодателство в съответствие с по
жароопасните и взривоопасните свойства на
съхраняваните вещества и смеси;
6. обособяване на отделни зони/участъци
за съхранение на опасните вещества с несъв
местими категории на опасност;
7. предотвратяване изпускането на опасни
химични вещества и смеси в почвите, водите и
въздуха вследствие на разливи, разсипване или
разпрашаване, включително чрез използване на
съдове и/или съоръжения за съхранение, съоб
разени с опасните свойства на съхраняваните
опасни химични вещества или смеси;
8. осигуряване и поддържане на технически
средства за улавяне на евентуални разливи,
включително подходящи адсорбенти, които да
гарантират пълното улавяне и последващото
събиране и/или третиране на изтеклите вещества
и смеси за складовете, в които се съхраняват
течности;
9. ограничаване достъпа на външни лица до
складове за опасни химични вещества и смеси;
10. съхранение на веществата, класифицирани
като силнотоксични или като канцерогенни,
мутагенни или токсични за репродукцията,
категории 1 и 2, в заключени помещения или
шкафове, с достъп до тях само на оторизиран
персонал.
Чл. 7. (1) Лицата по чл. 4 осигуряват орга
низация за съхранението на опасни химични
вещества и смеси чрез разработване, прилагане
и контрол на изпълнението на инструкциите
по чл. 4, т. 8 – 11.
(2) Инструкциите по ал. 1 въвеждат пра
вила за:
1. безопасно съхранение, товарене и разто
варване на опасни химични вещества и смеси;
2. достъп до опасните химични вещества и
смеси, които са предмет на съхранение;
3. употреба на лични предпазни средства и/или
индивидуални средства за защита, когато това
се налага;
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4. предоставяне на информация относно
опасните свойства на химичните вещества и
смеси;
5. провеждане на обучение на лицата, от
говорни за съхранението на опасни химични
вещества и смеси;
6. поставяне на указателни табели на склада
за опасни вещества и смеси, указващи катего
риите на опасност на съхраняваните химикали.
Чл. 8. (1) Лицата по чл. 4 определят съвмес
тимостта на категориите/класовете на опасност
на съхраняваните опасни химични вещества
и смеси в съответствие с правилата съгласно
приложението.
(2) Алинея 1 не се прилага за помещения, в
които се извършва приемане и/или предаване,
и/или временно съхранение на опасни химични
вещества и смеси.
Раздел ІV
Ред и начин за извършване на оценка на без
опасността на съхранението на опасни химични
вещества и смеси
Чл. 9. (1) Преди изграждане и/или въвеж
дане в експлоатация на склад за съхранение
на опасни химични вещества и смеси лицата
по чл. 4 извършват оценка на безопасността
на съхранението им.
(2) Оценката по ал. 1 следва да докаже
съответствие с общите и организационните
изисквания за съхранение на опасни вещества
и смеси, въведени с наредбата.
(3) Оценката по ал. 1 се извършва чрез
проверка на:
1. категориите на опасност на съхраняваните
опасни вещества и смеси;
2. съвместимостта на категориите/класовете
на опасност на съхраняваните опасни химични
вещества и смеси;
3. съответствието с общите изисквания на
чл. 6;
4. съответствието с други приложими норма
тивни актове и правила в областта на пожарната
безопасност, опазването на околната среда и
осигуряването на здравословни и безопасни
условия на труд;
5. съответствието с изискванията за орга
низация на съхранението по чл. 7;
6. съответствието с условията на съхранение
на опасните химични вещества и смеси, посоче
ни в информационните листове за безопасност
и/или в информацията по чл. 5.
(4) Проверката по ал. 3, т. 1 – 4 се извършва
преди изграждането на склада за съхранение
на опасни вещества и смеси въз основа на
инвестиционните проекти по чл. 139, ал. 1 от
Закона за устройство на територията.
(5) Проверката по ал. 3, т. 5 и 6 се извършва
преди въвеждане в експлоатация на склада за
съхранение на опасни вещества и смеси.
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(6) Алинея 1 не се прилага за складове, в
които се съхраняват опасни химични вещества
и смеси, предназначени за научни и лабора
торни цели.
Чл. 10. Форматът за документиране на оцен
ката по чл. 9, ал. 1 се определя със заповед на
министъра на околната среда и водите.
Чл. 11. Лицата по чл. 4 отстраняват конста
тираните в резултат на оценката по чл. 9, ал. 1
несъответствия преди изграждането и/или въвеж
дането в експлоатация на склада за съхранение
на опасни химични вещества и/или смеси.
Чл. 12. При промяна на конструкцията на
склада, на вида и количеството на съхранявани
те опасни химични вещества и смеси или при
въвеждане на нови технологии за съхранение
лицата по чл. 4 са длъжни да преразгледат и
при необходимост да актуализират оценката
по чл. 9, ал. 1.
Чл. 13. При констатирани несъответствия в
резултат на преразглеждането и/или актуали
зацията по чл. 12 лицата по чл. 4 планират и
предприемат коригиращи действия, които да
осигурят безопасното съхранение на опасните
химични вещества и смеси.
Чл. 14. Документираните резултати от оцен
ката по чл. 9, ал. 1 и резултатите от преразглеж
дането и/или актуализацията и планираните и
предприетите коригиращи действия съгласно
чл. 12 и 13 се съхраняват на площадката и
се предоставят при поискване на органите по
чл. 27, ал. 1 от Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Временно съхранение“ е складиране на
опасни химични вещества и смеси за не повече
от 24 часа.
2. „Действащ склад за опасни химични ве
щества и смеси“ е склад, който към датата на
влизане в сила на наредбата е получил разре
шение за строеж и/или експлоатация.
3. „Склад“ е площадка, съоръжение и/или
складово помещение, в което се съхраняват
опасни химични вещества и смеси.
4. „Складово помещение“ e сграда или част
от сграда, включително временен строеж.
5. „Съвместно съхранение“ е едновременно
складиране на различни опасни химични вещес
тва и смеси на едно и също място.
6. „Транспортна инфраструктура“ са пътища
за достъп, съоръжения за товарене/разтоварване
на опасни химични вещества и смеси.
7. „Физически отделени помещения“ са по
мещения или части от помещения, отделени
със стени или прегради, които предотвратяват
възникването на ефект на доминото и/или
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ограничават неблагоприятните последствия от
евентуално запалване, разсипване и/или раз
ливане на опасни химични вещества и смеси.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 4б, ал. 1 от Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси.
§ 3. Министърът на околната среда и водите
издава указания за прилагането на наредбата.
§ 4. Разпоредбата на чл. 9 влиза в сила за
действащи складове за опасни химични вещества
и смеси в срок до 12 месеца след влизането в
сила на наредбата.
Приложение
към чл. 8, ал. 1
Съвместимост на категориите на опасност на
опасните химични вещества и смеси
1. Вещества, смеси и изделия, класифицирани
като експлозивни с рискови фрази R2 или R3
съгласно Наредбата за реда и начина за класи
фициране, опаковане и етикетиране на химични
вещества и смеси и/или с предупреждения за
опасност Н200 до Н205 съгласно Регламент (ЕО)
№ 1272/2008, не могат да бъдат съхранявани съв
местно с други опасни химични вещества и смеси.
2. Вещества и смеси, класифицирани като за
палими с рискови фрази R10, R11 или R12 и/или
предупреждения за опасност Н220 до Н226, Н228,
Н242, не могат да бъдат съхранявани съвместно с
веществата и смесите по т. 1, 3 и 4 (експлозивни,
токсични, оксидиращи, включително пирофорни
течности и органични пероксиди).
3. Вещества и смеси, класифицирани като ок
сидиращи, включително пирофорни течности и
органични пероксиди с рискови фрази R8 или R9
и/или предупреждения за опасност Н240 до Н242,
Н250 до Н252 и Н270 до Н272, не могат да бъдат
съхранявани съвместно с веществата и смесите по
т. 1, 2 и 4 (експлозивни, запалими и токсични).
4. Вещества и смеси, класифицирани като ток
сични с рискови фрази R23 до R28 или комбина
циите от тях и/или предупреждения за опасност
Н300, Н301, Н310, Н311, Н330 и Н331, не могат
да бъдат съхранявани съвместно с веществата и
смесите по т. 1, 2 и 3.
5. Корозивно действащи вещества не могат
да бъдат съхранявани съвместно с веществата и
смесите по т. 1 и 3.
6. Аерозолни опаковки и сгъстени или втечнени
газове не могат да бъдат съхранявани съвместно
с веществата и смесите по т. 1, 2 и 3.
7. В случай че веществото или сместа са
класифицирани в повече от една категория/клас
на опасност, при определяне съвместимостта на
категориите/класовете на опасност следва да се
вземе под внимание всяка от категориите на опас
ност, като приоритет има тази категория, която
представлява основната опасност (приоритет на
опасностите: експлозивно > оксидиращо > запа
лимо > токсично).
6692

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153
ОТ 30 МАЙ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
Националния геофонд, приета с Постановление
№ 264 на Министерския съвет от 1999 г. (обн.,
ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм., бр. 54 от 2006 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В наименованието думата „геофонд“ се
заменя с „геоложки фонд“.
§ 2. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. функциите, задачите и устройството на
Националния геоложки фонд към Министер
ството на икономиката, енергетиката и туризма;
2. начинът, условията и редът за събиране,
съхраняване и ползване на информацията и
документацията в Националния геоложки фонд.“
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Националният геоложки фонд е общо
държавен център за събиране, обработване,
съхраняване и предоставяне за ползване на
информацията и документацията по смисъла на
глава четвърта от Закона за подземните богатства.
(2) В Националния геоложки фонд се предава
за съхранение информацията и документацията
по ал. 1 за територията на Република Бълга
рия, континенталния шелф и изключителната
икономическа зона в Черно море.“
2. В ал. 3 думата „геофонд“ се заменя с
„геоложки фонд“.
§ 4. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. В 45-дневен срок от прекратяването на
предоставено разрешение за търсене и проучване
или за проучване на подземни богатства или
на концесия за добив на подземни богатства
по Закона за подземните богатства титулярите
или концесионерите предават в Националния
геоложки фонд събраната от тях информация
и документация по чл. 13, ал. 1 и 2 от Закона
за подземните богатства.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В основния текст думата „геофонд“ се
заменя с „геоложки фонд“.
2. В т. 1 думите „геоложка информация“ се
заменят с „информацията и документацията
по чл. 2“.
3. В т. 2 думата „геоинформационни“ се
заменя с „геоложките информационни“.
§ 6. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Функциите на Националния геоложки
фонд се отнасят до:
1. информацията и документацията във
връзка със:
а) регистрацията и съхраняването на пър
вична и окончателна документация;
б) контрола върху целостта на информацията
и документацията;
в) инвентаризацията на наличността на
информацията и документацията;
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г) информационните справки и предоставяне
то за ползване на поверителна и неповерителна
информация в специализираните читални;
д) регистрацията на потребителите;
е) бракуването на информация и докумен
тация;
2. националното скално-фондово хранилище
във връзка със:
а) регистрацията и съхраняването на нату
рална информация;
б) информационните справки за съхранява
ния в скално-фондовото хранилище веществен
материал;
в) подготовката и предоставянето на ве
ществен материал на ползватели;
г) бракуването на веществен материал;
3. геоложки бази от данни и географски
информационни системи във връзка със:
а) създаването, поддържането и регламенти
рането на достъпа до специализираните бази от
данни в областта на геоложките, геофизичните,
геохимичните, инженерно-геоложките, геомор
фоложките и други изследвания;
б) интегрирането на базите от данни в гео
графски информационни системи, изработване
то и поддържането на различни видове карти,
планове, схеми, диаграми и други;
в) функционирането на национален геолож
ки сървър;
4. оценка и остойностяване на предоставя
ната информация и документация.“
§ 7. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „геоложка“ се заличава, а
думата „геофонд“ се заменя с „геоложки фонд“.
2. В ал. 2 в основния текст и в т. 1 думата
„геоложка“ се заличава.
3. В ал. 3 думата „геоложка“ се заличава, а
думите „околната среда и водите“ се заменят с
„икономиката, енергетиката и туризма“.
§ 8. Член 7 се отменя.
§ 9. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. В Националния геоложки фонд се
приема и регистрира информация и докумен
тация, която е представена и е придружена от
документ за приемането є от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма или от
упълномощено от него лице, удостоверяващ
изпълнението на изискванията на чл. 7.“
§ 10. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „геоложка документация“
се заменят с „информация“.
2. В ал. 2 думата „книжен“ се заменя с
„хартиен“.
3. В ал. 3:
а) думата „документацията“ се заменя с
„информацията“;
б) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. раздел I Изследвания за метални полезни
изкопаеми;
2. раздел II Изследвания за индустриални
минерали, въглища, скалнооблицовъчни и
строителни материали;“
в) точка 14 се изменя така:
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„14. раздел „З“ Годишни геоложки отчети
на концесионерите и национални баланси на
запасите и ресурсите на подземните богатства.“
4. В ал. 4 думата „книжните“ се заменя с
„хартиените“.
§ 11. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „геоложка документация“
се заменят с „информация“.
2. В ал. 2 думата „документацията“ се за
меня с „информацията“ и думата „книжни“ – с
„хартиени“.
§ 12. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „геоложка документация“
се заменят с „информация“ и думите „окон
чателната документация“ – с „окончателната
информация“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите, когато изследването е прек
ратено и не постъпи окончателна информация,
междинната информация придобива характер
на окончателна и се завежда в Националния
геоложки фонд в съответния раздел.“
§ 13. В чл. 12, ал. 2 думата „книжни“ се
заменя с „хартиени“.
§ 14. В чл. 13 думата „геофонд“ се заменя
с „геоложки фонд“.
§ 15. В чл. 14 накрая се добавя „и/или Ми
нистерството на отбраната“.
§ 16. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Информацията, постъпила в
Националния геоложки фонд в резултат на дей
ности по предоставени разрешения за търсене
и проучване или за проучване на подземни
богатства или концесии за добив на подземни
богатства, не може да бъде предоставяна за
ползване от други лица освен с писмено съгласие
на министъра на икономиката, енергетиката и
туризма и на титуляря на разрешението или на
концесионера, предал информацията.
(2) Ограниченията, произтичащи от ал. 1,
са валидни до прекратяването на съответния
договор за търсене и проучване или за проуч
ване, или за концесия за добив, във връзка с
който е информацията.“
§ 17. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Националният геоложки фонд предоста
вя за ползване информацията и документацията
срещу заплащане на такси, определени в тарифа,
приета от Министерския съвет.“
2. В ал. 2:
а) думата „геоложка“ се заличава, а след ду
мата „информация“ се добавя „и документация“;
б) точка 3 се отменя;
в) точка 4 се изменя така:
„4. изпълнението на задачи по изготвяне на
конкурсна и тръжна документация по Закона
за подземните богатства, предоставянето на
информация за извършването на подготвителни
действия по Закона за концесиите, за провежда
нето на процедури за предоставяне на концесия,
за извършването на контрол по изпълнението на
концесионните договори, както и за създаването
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и поддържането на специализираните карта и
регистър на концесиите за добив по чл. 18 от
Закона за подземните богатства.“
§ 18. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „геофонд“ се заменя с
„геоложки фонд“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Копия от геоложка документация или на
части от носители на натурална информация се
предоставят след представяне от страна на ползва
теля на изрично писмено заявление за ползване,
включващо декларация за конфиденциалност.
(3) В заявлението по ал. 2 се посочват:
1. видът и количеството на исканата за
ползване информация и документация;
2. начинът на ползване на информацията
и документацията и списък на лицата, които
ще я ползват;
3. начинът на публикуване на резултати от
ползването на геоложката информация.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) След изпълнение на заявката по заяв
лението по ал. 3 ползвателят и представител
на министъра на икономиката, енергетиката
и туризма подписват протокол, удостоверяващ
вида и количеството на ползваната информация,
на базата на която се изчислява окончателната
дължима от ползвателя такса.“
§ 19. В параграф единствен от заключителната
разпоредба думите „околната среда и водите“ се
заменят с „икономиката, енергетиката и туризма“.
Заключителна разпоредба
§ 20. Постановлението се приема на осно
вание чл. 16, ал. 3 във връзка с § 102, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6693

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154
ОТ 2 ЮНИ 2011 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление
№ 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от
2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г. и
бр. 15, 25 и 31 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Към главния секретар се създава отдел
„Управление на собствеността“, който осъщест
вява дейностите по:
1. организиране ползването и поддържането
на сградния и ведомствения жилищен фонд,
както и на монтажа и поддържането на машини
и съоръжения;
2. транспортното обслужване, включително
поддръжката на транспортните средства, под
държането на складовото стопанство, осигуря
ването на хигиената в сградата и техническа
поддръжка на инсталациите и съоръженията
в сградния и ведомствения жилищен фонд на
Министерския съвет;
3. координиране на ползването и контрола
върху управлението на обектите – публична дър
жавна собственост, и обектите – частна държавна
собственост, предоставени за ползване и управле
ние на администрацията на Министерския съвет.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 2. В чл. 64, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. Дирекция „Административно обслужване“.
§ 3. В чл. 67 се правят следните изменения:
1. Думите „Дирекция „Управление на собстве
ността и административно-стопански дейности“
се заменят с „Дирекция „Административно
обслужване“.
2. Точка 1 се отменя.
3. Точки 3 и 4 се отменят.
4. В т. 5 думите „възникнали спорове, вклю
чително по спорове, свързани с управлението на
собствеността“ се заменят с „искови производства“.
§ 4. В приложение № 2 към чл. 53, ал. 1 и
чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
1. След ред „Отдел „Човешки ресурси“ – 6“
се създава ред „Отдел „Управление на собстве
ността“ – 81“.
2. На ред „Обща администрация“ числото
„195“ се заменя със „114“.
3. Ред „дирекция „Управление на собстве
ността и административно-стопански дей
ности“ – 101“ се изменя така:
„дирекция „Административно обслужва
не“ – 20“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов

6744

Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 4
от 27 май 2011 г.

за условията и реда за допускане и явяване
на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за
здравето на граждани на трети държави,
придобили професионална квалификация по
медицинска професия и/или специалност в
областта на здравеопазването в трета държава
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят услови
ята и редът за допускане и явяване на изпит
по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето
на граждани на трети държави, придобили
професионална квалификация по медицинска
професия и/или специалност в системата на
здравеопазването в трета държава, които же
лаят да упражняват медицинска професия в
Република България.
Чл. 2. (1) Наредбата не се прилага за гражда
ни на държави – членки на Европейския съюз,
на другите държави – страни по Споразумението
за Европейското икономическо пространство
и Швейцария.
(2) Наредбата не се прилага и за граждани на
трети държави, придобили професионална ква
лификация в държава – членка на Европейския
съюз, в държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство
и Швейцария.
(3) Наредбата не се прилага и за граждани
на трети държави, притежаващи документ за
признаване на професионална квалификация
и/или на специалност в системата на здра
веопазването, издаден от компетентен орган,
който им дава право да упражняват медицинска
професия и/или специалност на територията
на Република България.
Чл. 3. В Министерството на здравеопазването
се води регистър на издадените удостоверения
за успешно положен изпит по чл. 1, който
съдържа:
1. пореден номер на вписването;
2. номер и дата на удостоверението за
успешно полагане на изпит по чл. 186, ал. 3,
т. 3 от Закона за здравето и висшето училище,
което го е издало;
3. данни за лицето, получило удостоверение
за успешно полагане на изпит по чл. 186, ал. 3,
т. 3 от Закона за здравето – имена по документ
за самоличност, дата и място на раждане, граж
данство, номер на документ за самоличност;
4. придобита професионална квалифика
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ция, номер и дата на документа, с който се
удостоверява това; държавата и обучаващата
институция, в която е придобита;
5. номер и дата на документа, с който се
признава професионална квалификация на те
риторията на Република България, и органът,
който го е издал;
6. придобитата специалност, номер и дата на
документа, с който се удостоверява; държавата
и обучаващата институция, в която е придобита.
Раздел II
Процедура по допускане до изпит
Чл. 4. (1) Гражданите на трети държави,
придобили професионална квалификация по
регулирана медицинска професия в трета дър
жава, желаещи да бъдат допуснати до изпит
по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона
за здравето, подават заявление по образец
съгласно приложение № 1 до министъра на
здравеопазването.
(2) Към заявлението се прилагат следните
документи:
1. копие на документ за самоличност;
2. копие на диплома, удостоверение или
друго доказателство за професионална квалифи
кация по медицинска професия и съответните
приложения към нея;
3. академична справка и/или учебен план
(програма) на проведеното обучение по ме
дицинска професия, от която са видни про
дължителността на обучението, изучаваните
дисциплини и техният хорариум и проведеното
практическо обучение/стаж;
4. удостоверение за владеене на български
език и професионалната терминология на бъл
гарски език, издадено по реда на наредбата по
чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето;
5. актуален (до три месеца от момента на
издаване) документ за наличие или липса на
наложени административни или дисциплинарни
наказания, свързани с упражняването на меди
цинската професия, или нотариално заверена
декларация, че професията не е упражнявана
до момента;
6. актуален (до три месеца от момента на
издаване) документ за чисто съдебно минало;
7. актуален (до три месеца от момента на
издаване) документ, в който се посочва, че
заявителят е в добро физическо и психическо
здраве;
8. документ за идентичност на имената (на
лице с различни имена).
(3) Документите по ал. 2, т. 2 и 3 и т. 5 – 7
следва да са заверени с „апостил“ или от ди
пломатическото или консулското представи
телство на съответната държава в Република
България, или от Министерството на външните
работи и придружени с превод на български
език, заверен от Министерството на външните
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работи или от дипломатическото или консул
ското представителство на Република България
в съответната държава.
Чл. 5. (1) Гражданите на трети държави,
придобили специалност в областта на здраве
опазването в трета държава, желаещи да бъдат
допуснати до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква
„б“ от Закона за здравето, подават заявление
по образец съгласно приложение № 2 до ми
нистъра на здравеопазването.
(2) Към заявлението се прилагат следните
документи:
1. копие на документ за самоличност;
2. копие на диплома, удостоверение или друго
доказателство за професионална квалификация
по медицинска професия;
3. документ за признаване на професионал
ната квалификация по т. 2 на територията на
Република България, издаден от компетентен
орган, или удостоверение за успешно положен
изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от За
кона за здравето, когато квалификацията не е
придобита в Република България;
4. копие на документ за придобита специал
ност в системата на здравеопазването;
5. учебна програма, по която е проведено
обучението за придобиване на специалност;
6. удостоверение за владеене на български
език и професионалната терминология на бъл
гарски език, издадено по реда на наредбата по
чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето;
7. актуален (до три месеца от момента на
издаване) документ за наличие или липса на
наложени административни или дисциплинарни
наказания, свързани с упражняването на меди
цинската професия, или нотариално заверена
декларация, че професията не е упражнявана
до момента;
8. актуален (до три месеца от момента на
издаване) документ за чисто съдебно минало;
9. актуален (до три месеца от момента на
издаване) документ, в който се посочва, че
заявителят е в добро физическо и психическо
здраве;
10. документ за идентичност на имената (на
лице с различни имена).
(3) Документите по ал. 2, т. 2, 4 и 5 и
т. 7 – 9 следва да са заверени с „апостил“ или
от дипломатическото или консулското предста
вителство на съответната държава в Република
България или от Министерството на външните
работи и придружени с превод на български
език, заверен от Министерството на външните
работи или от дипломатическото или консул
ското представителство на Република България
в съответната държава.
Чл. 6. (1) Заявленията по чл. 4, ал. 1 и чл. 5,
ал. 1 заедно с приложените към тях докумен
ти се разглеждат от комисия, определена със
заповед на министъра на здравеопазването.
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(2) Когато се установи липса на документи
или непълнота на представените документи,
председателят на комисията по ал. 1 или оп
ределено от министъра на здравеопазването
длъжностно лице уведомява писмено заявителя
да представи в срок до два месеца съответните
документи.
(3) Ако заявителят не представи необходи
мите документи в срока по ал. 2, процедурата
по допускане до изпита се прекратява.
Чл. 7. (1) Комисията по чл. 6, ал. 1 пред
ставя пред министъра на здравеопазването
мотивирано предложение за допускане или за
отказ от допускане до изпит в съответствие с
изискванията на наредбата.
(2) Комисията по ал. 1 предлага на минис
търа на здравеопазването допускане до изпит
при наличие на следните условия:
1. представените документи удостоверяват
придобита от заявителя професионална квали
фикация по регулирана в Република България
медицинска професия или специалност в сис
темата на здравеопазването;
2. придобитата от заявителя специалност
е съответна или може да бъде приравнена
на специалност от номенклатурата на специ
алностите в системата на здравеопазването,
определена с наредбата по чл. 181, ал. 1 от
Закона за здравето;
3. на заявителя не са наложени администра
тивни, съдебни или дисциплинарни наказания,
свързани с упражняването на медицинската
професия.
(3) Комисията по ал. 1 предлага на минис
търа на здравеопазването отказ от допускане до
изпит при наличие на едно от следните условия:
1. представените документи не удостоверяват
придобита професионална квалификация по
регулирана в Република България медицин
ска професия или специалност в системата на
здравеопазването;
2. придобитата от заявителя специалност
няма съответна или не може да бъде прирав
нена на специалност от номенклатурата на
специалностите в системата на здравеопазва
нето, определена с наредбата по чл. 181, ал. 1
от Закона за здравето;
3. установи се, че на заявителя са наложени
административни, съдебни или дисциплинарни
наказания, свързани с упражняването на меди
цинската професия;
4. продължителността на проведеното от
заявителя обучение за професионална квали
фикация или специалност е по-малко от 2/3
от изискваното в Република България.
Чл. 8. (1) Министърът на здравеопазва
нето или оправомощено от него длъжностно
лице въз основа на предложението по чл. 7,
ал. 1 издава заповед за допускане или отказва
допускане до изпит в срок до два месеца от
подаване на документите по чл. 4, съответно
чл. 5, или от отстраняване на непълнотите по
чл. 6, ал. 2.
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(2) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 9. (1) Лицата по чл. 4, съответно чл. 5,
които са допуснати до изпит, могат да се явяват
на изпит в рамките на една година от датата
на издаване на заповедта по чл. 8, ал. 1.
(2) След изтичане на срока по ал. 1, за да се
явят на изпит, лицата следва да подадат ново
заявление по реда на чл. 4, съответно чл. 5.
Раздел III
Провеждане на изпита
Чл. 10. (1) Изпитът по чл. 186, ал. 3, т. 3,
буква „а“ от Закона за здравето се организи
ра и провежда от висшите училища два пъти
годишно.
(2) Съставът на комисиите за провеждане
на изпита по ал. 1 и датите, на които ще се
проведе, се определят със заповед на ректора
на съответното висше училище.
Чл. 11. (1) Изпитът по чл. 186, ал. 3, т. 3,
буква „б“ от Закона за здравето се провежда в
двете изпитни сесии по чл. 31, ал. 1 на Наредба
№ 34 от 2006 г. за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 7 от
2007 г.).
(2) Изпитът по ал. 1 се провежда от изпит
ните комисии за държавен изпит за специал
ност, утвърдени със заповед на министъра на
здравеопазването по реда на чл. 29 от Наредба
№ 34 от 2006 г. за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването.
Чл. 12. (1) Резултатът от изпита се вписва
като „издържал“ или „неиздържал“ в индиви
дуален изпитен протокол.
(2) В 10-дневен срок от провеждането на
изпита съответното висше училище изпраща
в Министерството на здравеопазването копие
от протокола по ал. 1.
(3) За успешното полагане на изпита рек
торът на съответното висше училище издава
удостоверение по образец съгласно приложение
№ 3, съответно приложение № 4.
(4) Министерството на здравеопазването
изпраща на съответното висше училище в
14-дневен срок поредния номер в регистъра по
чл. 3 за вписване в удостоверението по ал. 3.
(5) Висшето училище изпраща в Минис
терството на здравеопазването копие на удос
товерението по ал. 3 в 14-дневен срок от
издаването му.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата „трета държа
ва“ е държава, която не е държава – членка на
Европейския съюз, или друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономи
ческо пространство и Швейцария.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 186, ал. 5 от Закона за здравето.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на об
народването є в „Държавен вестник“.
Министър: Ст. Константинов
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Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1
ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАЯВЛЕНИЕ
за допускане до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква
„а“ от Закона за здравето,
включващ държавните изпити, определени в
единните държавни изисквания за упражняване
на регулираната професия …………………..
(посочва се една от регулираните медицински про
фесии съгласно Решение № 619 на Министерския
съвет от 20 юли 2009 г. за приемане списък на
регулираните професии в Република България (ДВ,
бр. 61 от 2009 г.)
от
Данни за самоличността на заявителя
(попълва се от заявителя)
Имена
..............................
(по документ за самоличност) ..............................
Гражданство
.............................
.............................
Адрес за контакт в България .............................
.............................
.............................
.............................
Телефон
.............................
.............................
Е-mail
............................
.............................
Лице за контакт в България .............................
Информация за професионалната квалификация
(попълва се от заявителя)
Професионална квалификация .............................
Придобита на

.............................
(ден, месец,
година)

В държава

.............................

Продължителност
на курса на обучение

от .......................
(месец/година)
до .......................
(месец/година)

Приложени документи
(отбелязва се от администрацията при подава
не на документите)
1. Копие на документ за самоличност, от което са
видни имената и гражданството на заявителя;
2. Копие на диплома, удостоверение или друго
доказателство за професионална квалифика
ция по медицинска професия и съответните
приложения към тях;
3. Академична справка и/или учебен план (про
грама) на проведеното обучение по медицинска
професия, от която са видни продължителност
та на обучението, изучаваните дисциплини и
техният хорариум и проведеното практическо
обучение/стаж;
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4. Актуално (до три месеца от момента на
издаването) медицинско свидетелство или
еквивалентен документ, в който се посочва,
че заявителят е в добро физическо и психи
ческо здраве;
5. Актуален (до три месеца от момента на из
даването) документ за наличие или липса на
наложени административни или дисципли
нарни наказания, свързани с упражняването
на медицинската професия, или нотариално
заверена декларация, че професията не е уп
ражнявана до момента;
6. Актуален (до три месеца от момента на из
даването) документ за чисто съдебно минало;
7. Удостоверение за владеене на български език
и професионалната терминология на български
език, издадено по реда на наредбата по чл. 186,
ал. 3, т. 1 от Закона за здравето;
8. Документ за идентичност на имената (при
разлика в имената на заявителя върху пред
ставените документи).
ВАЖНО!
Когато документите по т. 2 – 6 не са издадени
в Република България, се представят заверени с
„апостил“ или от дипломатическото или консул
ското представителство на съответната държава
в Република България или от Министерството на
външните работи заедно с превод на български
език, заверен от Министерството на външните
работи или от дипломатическото или консулс
кото представителство на Република България
в съответната държава.
София, ................. г.
......................................
(подпис на заявителя)
Приел документите: .....................
Подпис: .....................

Приложение № 2
към чл. 5, ал. 1
ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАЯВЛЕНИЕ
за допускане до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква
„б“ от Закона за здравето
по специалност ………………………………………………..
(посочва се придобитата специалност в областта на
здравеопазването)
от
Данни за самоличността на заявителя
(попълва се от заявителя)
Имена
...........................
(по документ за самоличност) ...........................
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Гражданство

.............................

Адрес за контакт в България .............................
.............................
Телефон
.............................
.............................
Е-mail
.............................
Лице за контакт в България

.............................

Информация за придобита специалност в областта
на здравеопазването
(попълва се от заявителя)
Специалност в областта на ...........................
здравеопазването

............................

Придобита на

............................
(ден, месец,
година)

В държава

.............................

Продължителност

от ......................

на курса на обучение

(месец/година)

до ......................
(месец/ година)

Приложени документи
(отбелязва се от администрацията при подава
не на документите)
1.
2.

3.

Копие на документ за самоличност, от което са
видни имената и гражданството на заявителя;
Копие на диплома, удостоверение или друго
доказателство за професионална квалифика
ция по медицинска професия;
Документ за признаване на професионалната
квалификация по т. 2 на територията на Ре
публика България, издаден от компетентен
орган, или удостоверение за успешно поло
жен изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“
от Закона за здравето;

4.

Копие на документ за придобита специалност
в системата на здравеопазването;

5.

Учебна програма, по която е проведено
обучението за придобиване на специалност;

6.

Актуално (до три месеца от момента на
издаването) медицинско свидетелство или
еквивалентен документ, в който се посочва,
че заявителят е в добро физическо и психи
ческо здраве;

7.

Актуален (до три месеца от момента на из
даването) документ за наличие или липса на
наложени административни дисциплинарни
наказания, свързани с упражняването на
медицинската професия, или нотариално
заверена декларация, че професията не е
упражнявана до момента;
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8.

Актуален (до три месеца от момента на из
даването) документ за чисто съдебно минало;

9.

Удостоверение за владеене на български език и
професионалната терминология на български
език, издадено по реда на наредбата по чл.
186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето;

10. Документ за идентичност на имената (при
разлика в имената на заявителя върху пред
ставените документи).
ВАЖНО!
Когато документите по т. 2 – 8 не са издадени
в Република България, се представят заверени с
„апостил“ или от дипломатическото или консул
ското представителство на съответната държава
в Република България или от Министерството на
външните работи заедно с превод на български
език, заверен от Министерството на външните
работи или от дипломатическото или консулс
кото представителство на Република България
в съответната държава.
София, ................. г.
......................................
(подпис на заявителя)
Приел документите: .....................
Подпис: .....................

Приложение № 3
към чл. 12, ал. 3
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УСПЕШНО ПОЛАГАНЕ
НА ИЗПИТ ПО ЧЛ. 186, АЛ. 3, Т. 3, БУКВА „А“
ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО
№ ......................... /…...........
рег. № …………
На _____________ комисия, назначена със Заповед
(ден, месец, година)
№ ___________________
на _______________________________________–
(имена на ректора/декана)
____________________________________________
(длъжност)
в състав: ________________
Председател:________________________
Членове:____________________________
_____________________________
(посочват се научното звание и трите имена на
председателя и членовете)
проведе изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от
Закона за здравето, включващ държавните изпити,
определени в единните държавни изисквания за
упражняване на регулираната професия
__________________________
(посочва се регулираната медицинска професия)
на _________________________________________
(имена по документ за самоличност)
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В резултат на показаните знания комисията
РЕШИ:
___________________________________,
(имена по документ за самоличност)
________________________ ,
(гражданство, дата и място на раждане, ЕГН/ЛНЧ
или друг идентификационен номер на чужденеца)

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА

Е ИЗДЪРЖАЛ

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

изпита по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Зако
на за здравето, включващ държавните изпити,
определени в единните държавни изисквания за
упражняване на регулираната професия
_______________________
(посочва се регулираната медицинска професия)
Ректор на висшето училище
......................................................
(име, подпис и печат)

Приложение № 4
към чл. 12, ал. 3

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УСПЕШНО ПОЛАГАНЕ
НА ИЗПИТ ПО ЧЛ. 186, АЛ. 3, Т. 3, БУКВА „Б“
ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО
№ ........................./…...........
рег. № …………
На _____________ комисия, назначена със Заповед
(ден, месец, година)
№___________________
на министъра на здравеопазването
в състав: ________________
Председател:________________________
Членове:____________________________
_____________________________
(посочват се научното звание и трите имена на
председателя и членовете)
проведе изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б“ от
Закона за здравето по специалност
______________________________
(посочва се специалността в областта на здраве
опазването)
на __________________________________________
(имена по документ за самоличност)
В резултат на показаните знания комисията
РЕШИ:
___________________________________,
(имена по документ за самоличност)
________________________ ,
(гражданство, дата и място на раждане, ЕГН/ЛНЧ
или друг идентификационен номер на чужденеца)
Е ИЗДЪРЖАЛ
изпита по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б“ от Закона
за здравето по специалност
_______________________
(посочва се специалността в областта на здраве
опазването)
Ректор на висшето училище
......................................................
(име, подпис и печат)
6457

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

НАРЕДБА № РД-07-2
от 25 май 2011 г.

за определяне на изискванията към квалификацията на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4 – 7,
чл. 36, ал. 1 и чл. 134, ал. 3 на Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят изисква
нията към квалификацията на:
1. персонала в зависимост от спецификата
на произвежданите изделия;
2. служителите, които осъществяват контрол
за спазване на правилата за безопасност при
работа с взривни вещества, пиротехнически
изделия, оръжия и боеприпаси (ВВПИОБ);
3. служителят по сигурността, който из
готвя планове за сигурност на ВВПИОБ и на
системи за управлението им;
4. специалистите, които водят отчетност на
движението на произведените изделия.
Чл. 2. (1) За всяка длъжност на лицата по
чл. 1 се утвърждава длъжностна характеристика
от съответния работодател, в която се определят
изисквания и за:
1. образователно и квалификационно рав
нище;
2. професионалното направление съгласно
Класификатора на областите на висше образо
вание и професионалните направления, приет
с ПМС № 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от
2002 г.; изм., бр. 106 от 2003 г., бр. 32 от 2005 г.;
доп., бр. 94 от 2005 г.), и/или за областта на
образование от Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 на Закона за професионалното
образование и обучение;
3. професията и/или специалността, вклю
чително правоспособност;
4. професионалната квалификация и опит;
5. професионални компетенции, придоби
ти в резултат на обучение или трудов стаж в
съответствие с изискванията на конкретното
производство.
(2) При изготвяне на длъжностните характе
ристики се отчитат изискванията на квалифи
кационните характеристики на специалностите
и професиите, необходими за производството
на видовете ВВПИОБ.
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Чл. 3. Изискванията по чл. 2, ал. 1 се удос
товеряват със:
1. диплома или свидетелство или удостове
рение за завършено образователно равнище;
2. свидетелство за правоспособност, издадено
от компетентен орган;
3. свидетелство за професионална квали
фикация;
4. удостоверение за професионално обучение;
5. други документи, издадени в съответствие
със законодателство.
Чл. 4. (1) Управителят на лице, притежава
що разрешение за производство на ВВПИОБ
съгласно Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите из
делия, утвърждава и поддържа система за
професионална квалификация и необходимата
правоспособност на лицата по чл. 1, която
включва:
1. подбор на персонала;
2. специализирано обучение за работа с
ВВПИОБ;
3. контрол за спазване на изискванията за
квалификацията и правоспособността на ра
ботниците и служителите.
(2) Когато производителят притежава сер
тификат за внедрена система за управление
на качеството, съответстваща на БДС EN ISO
9001:2008, се счита, че са изпълнени изисква
нията на ал. 1.
Раздел ІІ
Изисквания към квалификацията
Чл. 5. (1) Управителят на лице, притежава
що разрешение за производство на ВВПИОБ
съгласно Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изде
лия, назначава ръководител и заместник-ръ
ководител на производство и ръководители на
смени (специалисти по производство), които
следят за спазването на технологията на про
изводство и на правилата за безопасност.
(2) Длъжностите „ръководител на производ
ство“, „заместник-ръководител на производство“
и „ръководител на смяна (специалисти по
производство)“ се заемат от лица, които имат:
1. висше образование по специалности, свър
зани с упражняване на професии в областта на
производството на ВВПИОБ;
2. познания за:
а) ефективно организиране на конкретното
производство – планиране на дейностите по
отношение на резултати, качество, количество,
разходи, своевременност и трудови изисквания;
б) разчитане на анализите, отнасящи се
до производствения процес и качеството на
крайния продукт;
в) контрол върху производствената дейност
и технологичните процедури;
г) наблюдение, анализ и контрол на пара
метрите на технологичния процес и предпри
емане на адекватни мерки при констатиране
на отклонения;
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д) използваните суровини, техните свойства
и приложение, начините за транспорт и изис
кванията за съхранение;
е) организиране и контрол при поддържа
нето на техническата изправност на работното
оборудване;
ж) осигуряване на безопасност и здраве
при работа;
3. правоспособност съгласно глава първа,
раздел II от Правилника за безопасността
на труда при взривните работи, утвърден със
Заповед № 294 на министъра на труда и со
циалните грижи от 28 декември 1996 г. (ДВ,
бр. 3 от 1997 г.);
4. професионални компетенции, придоби
ти в резултат на обучение или трудов стаж в
съответствие с изискванията на конкретното
производство.
(3) За длъжности, пряко свързани с управле
нието на работното оборудване, се назначават
квалифицирани лица, които имат:
1. средно образование;
2. професия с минимум втора степен на
професионална квалификация по професии от
област на образование „Техника“ от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6 от Закона за професио
налното образование и обучение;
3. познания за:
а) организацията на производството, взаимо
отношенията, отговорностите и задълженията
на участващите в него;
б) разчитане на конструкторска и техноло
гична документация, използване на справочна
литература и стандарти;
в) общо устройство, принцип на работа и
техническо обслужване на машините, системите
и механизмите за производство на ВВПИОБ,
включително пускане в действие, контрол,
настройване и изключване на машини и ус
тройства;
г) въвеждане в експлоатация, използване,
съхраняване и извеждане от експлоатация на
работното оборудване;
д) работа с измервателни уреди и съоръже
ния за контрол;
е) маркировка, свойства и приложение на
материалите в съответното производство;
ж) създаване на рационална организация на
работното място;
з) осигуряване на безопасност и здраве при
работа;
4. правоспособност съгласно глава първа,
раздел II от Правилника за безопасността
на труда при взривните работи, утвърден със
Заповед № 294 на министъра на труда и со
циалните грижи от 28 декември 1996 г. (ДВ,
бр. 3 от 1997 г.);
5. професионални компетенции, придоби
ти в резултат на обучение или трудов стаж в
съответствие с изискванията на конкретното
производство.
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Чл. 6. (1) Управителят на лице, притежава
що разрешение за производство на ВВПИОБ
съгласно Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите из
делия, определя писмено компетентни лица,
които да осъществяват контрол за спазване на
правилата за безопасност при работа с взривни
вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехниче
ски изделия.
(2) Лицата по ал. 1 трябва да имат:
1. висше образование по специалности от
областта на техническите науки съгласно Кла
сификатора на областите на висше образование
и професионалните направления, приет с ПМС
№ 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.);
2. познания за:
а) системи за управление на безопасността
и здравето при работа;
б) организацията и контрола на дейностите,
свързани със защита и превенция на професи
оналните рискове;
в) изискванията на нормативните актове
в областта на безопасните и здравословните
условия на труд, опазване на околната среда и
пожарна безопасност при работа с ВВПИОБ;
г) техническото състояние и функциониране
на работното оборудване, включително реги
стриране, въвеждане в експлоатация, извърш
ване на периодични прегледи и изпитвания,
извеждане от експлоатация и др.;
д) безопасното използване на суровините и
материалите, правилата за транспорт и изис
кванията за съхранение;
е) изискванията към сградите и работните
помещения;
ж) изготвяне на анализи и предложения във
връзка с контролната дейност;
з) осъществяване на взаимодействие с Ми
нистерството на вътрешните работи, Министер
ството на околната среда и водите, Дирекцията
за национален строителен контрол, Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор,
Изпълнителната агенция „Главна инспекция по
труда“, Националния осигурителен институт и
други организации и ведомства, имащи функции
и компетентност в областта на безопасност при
работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси
и пиротехнически изделия;
3. професионални компетенции, придоби
ти в резултат на обучение или трудов стаж в
съответствие с изискванията на конкретното
производство.
Чл. 7. (1) Управителят на лице, притежава
що разрешение за производство на ВВПИОБ
съгласно Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите из
делия, назначава служител по сигурността,
който изготвя планове за сигурност на взривни
вещества, пиротехнически изделия, оръжия и
боеприпаси и на системи за управлението им.
(2) Длъжността „служител по сигурността“
се заема от лица, които имат:
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1. висше образование по специалности от
областта на техническите науки, природните
науки и сигурност и отбрана;
2. познания за:
а) системите за сигурност и контрол на
достъпа;
б) актуалните заплахи за сигурността, различ
ните им форми и тенденции при производство
и съхранение на ВВПИОБ;
в) въздействието на ВВПИОБ върху здра
вето и безопасността на работещите и върху
околната среда;
г) изискванията към сградите, помещенията
и оборудването за производство, транспорт и
съхранение на ВВПИОБ;
д) реда за съхранение на произведените
изделия;
е) изискванията за сигурност при движение
на произведените изделия, както и за цялост
ната организация на охраната на сградите и
помещенията за производство и съхранение на
ВВПИОБ, с оглед предотвратяване на нерегла
ментиран достъп;
ж) изискванията към персонала, ангажиран
с производството и съхранението на ВВПИОБ;
з) реда и начина за взаимодействие с ком
петентните органи;
3. професионални компетенции, придоби
ти в резултат на обучение или трудов стаж в
съответствие с изискванията на конкретното
производство.
Чл. 8. За водене на отчетност на движени
ето на произведените изделия се назначават
специалисти, които имат:
1. средно образование;
2. познания за:
а) структурата и организацията на предпри
ятието, както и за правомощията на длъжност
ните лица;
б) обработване, сортиране и съхраняване
на информация;
в) изготвяне на различни стопански писма
(заявка, оферта, рекламация и др.) и документи
за складиране и експедиране на продукция;
г) дистрибуция на стоки и услуги;
д) работа с картотеки, дневници и документи;
е) изготвяне и отчитане на транспортна
документация;
ж) изготвяне и обработка на складови до
кументи;
з) основните механизми на счетоводната
отчетност;
3. правоспособност съгласно глава първа,
раздел II от Правилника за безопасността
на труда при взривните работи, утвърден със
Заповед № 294 на министъра на труда и со
циалните грижи от 28 декември 1996 г. (ДВ,
бр. 3 от 1997 г.);
4. професионални компетенции, придоби
ти в резултат на обучение или трудов стаж в
съответствие с изискванията на конкретното
производство.
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Чл. 9. (1) Управителят на лице, притежаващо
разрешение за търговия с ВВПИОБ съгласно
Закона за оръжията, боеприпасите, взривните
вещества и пиротехническите изделия, определя
писмено компетентни лица, които да:
1. ръководят склада за съхранение и/или на
обекта за търговия;
2. осъществяват контрол за спазване на
правилата за безопасност на труда при работа
с ВВПИОБ;
3. водят отчетност на движението на изде
лията, с които се извършва търговия.
(2) Лицата по ал. 1 трябва да имат:
1. средно образование;
2. правоспособност съгласно глава първа,
раздел II от Правилника за безопасността
на труда при взривните работи, утвърден със
Заповед № 294 на министъра на труда и со
циалните грижи от 28 декември 1996 г. (ДВ,
бр. 3 от 1997 г.);
3. завършен курс за безопасно боравене с
огнестрелно оръжие съгласно Закона за оръ
жията, боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия в случаите, когато
се извършва търговия с огнестрелни оръжия;
4. професионални компетенции, придобити
в резултат на обучение или трудов стаж.
(3) В обекти за търговия с площ, по-малка
от 200 кв. м, може да се определи едно лице,
което да осъществява дейностите по ал. 1.
Чл. 10. (1) Управителят на лице, притежа
ващо разрешение за ремонтни дейности на
оръжия и боеприпаси за тях съгласно Закона
за оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия, определя писмено
лицата, които притежават необходимата квали
фикация за извършване на дейността.
(2) Лицата по ал. 1 трябва да имат:
1. средно образование и документ, удостове
ряващ придобитите компетенции по т. 3;
2. минимум втора степен на професионална
квалификация по професии от област на обра
зование „Техника“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6 от Закона за професионалното образо
вание и обучение и документ, удостоверяващ
придобитите компетенции по т. 3;
3. компетенции за:
а) видове огнестрелни оръжия и боеприпаси;
б) устройство и действие на огнестрелното
оръжие и боеприпасите;
в) технология на производството на оръжията
и боеприпасите;
г) контрол на качеството;
д) осигуряване на безопасност и здраве при
ремонт и съхранение на оръжия и боеприпаси;
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е) сглобяване, ремонт и технически прегледи
на оръжията;
ж) нормативната уредба на ремонтната
дейност на оръжията и боеприпасите.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Длъжност“ е съвкупност от функции и
задачи, които едно лице изпълнява на работ
ното си място.
2. „Професия“ е съвкупност от длъжности,
чиито основни функции и задачи се характе
ризират с висока степен на сходство.
3. „Правоспособност“ е признато притежа
ване на задължителен обем от професионални
компетенции, което дава право за упражняване
на конкретни трудови дейности.
4. „Професионална квалификация“ е мярка
за степента на владеене на знания, умения и
професионално значими качества, придобити
чрез обучение или трудов опит.
5. „Професионални компетенции“ са качест
ва на личността, формирани на основата на
придобити знания и умения, които способстват
за проявяване на инициатива, за работа в екип
и за качествено упражняване на определена
професия според държавните образователни
изисквания за придобиване на квалификация
по професия.
6. „Степен на професионална квалификация“
е обемът и съдържанието на професионални
компетенции и необходимите за тяхното фор
миране общообразователни знания и умения.
7. „Компетентен орган“ е всеки орган, оп
равомощен да взема решения по издаване или
признаване на документи за професионални
квалификации или други документи за достъп
или за упражняване на професия.
8. „Работно оборудване“ е всяка машина,
апарат, инсталация, устройство, уредба или
съоръжение, използвани при работа.
Заключителни разпоредби
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 14, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпа
сите, взривните вещества и пиротехническите
изделия.
§ 3. Наредбата влиза в сила три месеца след
обнародването є в Държавен вестник.
Министър на труда и социалната политика:
Т. Младенов
Министър на вътрешните работи:
Цв. Цветанов
Министър на образованието, младежта
и науката: С. Игнатов
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-588
от 25 май 2011 г.
На основание чл. 166 от Данъчно-осигури
телния процесуален кодекс във връзка с § 28а
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2010 г. и чл. 25, ал. 4 от Закона за
администрацията упълномощавам:
1. Органите по приходите от Националната
агенция за приходите да установяват по основа
ние и размер за 2010 г. публичните вземания за
вноските, представляващи 50 на сто от получе
ните наеми от отдадени под наем застроени или
незастроени недвижими имоти, предоставени
на държавни предприятия, еднолични търговски
дружества с държавно участие и търговски дру
жества с над 50 на сто държавно участие, и да
издават актове за тяхното установяване.
2. Директорите на дирекции „Обжалване и
управление на изпълнението“ в Централното
управление на Националната агенция за при
ходите в съответствие с тяхната териториална
компетентност да разглеждат по същество и да се
произнасят по жалби срещу актовете за установя
ване на публични вземания за 2010 г. за вноските,
представляващи 50 на сто от получените наеми
от отдадени под наем застроени или незастроени
недвижими имоти, предоставени на държавни
предприятия, еднолични търговски дружества с
държавно участие и търговски дружества с над
50 на сто държавно участие.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите.
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Министър: С. Дянков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1659
от 13 май 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 333 от 28.06.2010 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватиза
ция реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 27.06.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на спортен
комплекс (стадион), гр. Бухово, общински нежи
лищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“,
заедно с право на собственост върху УПИ I-669.
2. Начална тръжна цена – 370 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 37 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция 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 – не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 23.06.2011 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 – не по-късно от работния ден, предхож
дащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1662
от 13 май 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 356 от 26.06.2008 г.
на Столичния общински съвет, изм. с Решение
№ 762 от 11.12.2008 г. на същия, Надзорният
съвет на Столичната общинска агенция за при
ватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 30.06.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда
с УПИ, с. Житен, ул. Житница 42, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Нови
Искър“, заедно с право на собственост върху терен.
2. Начална тръжна цена – 67 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 6700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция 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 – не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 28.06.2011 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 – не по-късно от работния ден, предхож
дащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
6183

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 1664
от 13 май 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 651 от 15.10.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 30.06.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на двуетажна
сграда с поз. имот № 195 в УПИ I, кв. Захарна
фабрика, зад бл. 35, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Илинден“, заедно с право
на собственост върху терена.
2. Начална тръжна цена – 280 000 лв. 49,29 %
от сделката се облагат с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 28 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция 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 – не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 28.06.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 720 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 – не по-късно от работния ден, предхож
дащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
6184

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1665
от 13 май 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 78 от 16.06.2003 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 29.06.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на двуе тажна
сграда с терен УПИ I, ул. Кораб планина 6, обо
собена част от „Софийски имоти“ – ЕАД, заедно
с право на собственост върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 1 400 000 лв. 0,90 %
от сделката се облагат с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозитът за участие – 140 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция 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 – не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 27.06.2011 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 – не по-късно от работния ден, предхож
дащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
6185

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 49-10
от 19 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на ЕСУТ, взето с
протокол № 4 от 16.02.2011 г. – т. 19, Общинският
съвет – гр. Бургас, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за трасе на ел. кабел 20 kV от ТП
в УПИ І-48,49 (ПИ 07079.3.2353) до УПИ ІІ-1952
(ПИ 07079.3.1952), местност Оникилика, в зем
лището на гр. Бургас.
2. Във връзка с чл. 46, ал. 4 от Закона за водите
одобрява подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на канализационен колектор за дъж
довни води от ПИ 07079.3.1952 до ПИ 07079.2.216
(дере) по кадастралната карта на гр.Бургас.
3. Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за трасе на външен водопровод ∅ 250
за захранване на УПИ ІІ-1952 – ПИ 07079.3.1952,
по кадастралната карта на гр. Бургас.
4. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допуска
предварително изпълнение на решението за
одобряване на ПУП – ПП по т. 1 – 3.
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
6473

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1311
от 27 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ве
лико Търново, одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване за ПИ № 106352,
местност Коралча, землище на с. Шемшево, за
промяна предназначението на имота и план-схеми
за водоснабдяване и електрификация към ПУП.
За поземлен имот № 106352, местност Коралча,
землище на с. Шемшево, се определя предназ
начение за „Жилищни нужди“, при следните
устройствени показатели:
височина на сградата – 2 етажа;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 40 %;
коефициент на интензивност (Кинт) – до 0,8;
минимална озеленена площ – 50 %;
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начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
6147

Председател: Ал. Чокойски

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 950
от 19 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 5 и 6 от Наредбата за търго
вете и конкурсите, Решение № 867 от 25.02.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Враца, за включване
на обектите в Програмата за приватизация за
2011 г. Общинският съвет – гр. Враца, реши :
І. Приема оценките за определяне на спра
ведлива пазарна стойност и правните анализи за
срок от 6 месеца на:
1. Самостоятелен обект с ид. № 12259.1012.296.1.3,
намиращ се в бл. Металург 5, бул. М. Орозов 33, с
площ 78 м 2; АОС – частна, № 1089 от 20.11.2006 г.
2. Самостоятелен обект с ид. № 12259.1012.296.1.5,
намиращ се в бл. Металург 5, бул. М. Орозов
33, с площ 122,76 м 2; АОС – частна, № 1090 от
20.11.2006 г.
3. С а мо с т оя т е лен о б ек т в сг ра да с и д.
№ 12259.1017.148.1.3, намиращ се на ул. Иванчо
Цветков 20, трети етаж от сграда в гр. Враца, с площ
110,92 м 2 , АОС – частна, № 1413 от 26.08.2008 г.
ІІ. Обявява публичен търг с явно наддаване
за продажба при следните условия:
1. Наименование на обектите на търга с начална
тръжна цена (без ДДС) и стъпка на наддаване:
1.1. самостоятелен обект с ид. № 12259.1012.296.1.3,
намиращ се в бл. Металург 5, бул. М. Орозов 33,
с площ 78 м 2 , начална тръжна цена 37 000 лв.
и стъпка на наддаване 1000 лв. (върху крайната
цена не се начислява ДДС );
1.2. самостоятелен обект с ид. № 12259.1012.296.1.5,
намиращ се в бл. Металург 5, бул. Мито Оро
зов 33, с площ 122,76 м 2 , начална тръжна цена
58 000 лв. и стъпка на наддаване 2000 лв. (върху
крайната цена не се начислява ДДС);
1.3. самостоятелен обект с ид. № 12259.1017.148.1.3
по кадастралната карта на гр. Враца, намиращ се
на ул. Иванчо Цветков 20, трети етаж от сграда,
с площ 110,92 м 2 , начална тръжна цена 53 500 лв.
и стъпка на наддаване 2000 лв. (върху крайната
цена не се начислява на ДДС).
2. Размер на депозита за участие в търга – 10 %
от началната тръжна цена. Депозитната вноска
се внася в ОББ, клон Враца, по сметка на Об
щина Враца BG13UBBS80023300146537, код BIC
UBBSBGSF – ТБ ОББ – АД, клон Враца, с краен
срок – 15 дни от деня, следващ обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
3. Тръжна документация се закупува и полу
чава срещу 240 лв. (с включен ДДС) на касата в
Центъра за услуги и информация на гражданите
в сградата на Община Враца, ет. 1.
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4. Срок за закупуване на документацията за
участие в търга – 13 дни от деня, следващ обна
родването на решението в „Държавен вестник“.
5. Срок за оглед и подаване на предложенията
за участие в търга – 15 дни от деня, следващ об
народването на решението в „Държавен вестник“.
6. Място, ден и час на провеждане на тър
га – търгът ще се проведе на 17–ия ден от деня,
следващ обнародването на решението в „Държавен
вестник“, от 14 ч. в заседателната зала на Община
Враца, ет. 3, стая № 72.
ІІІ. Повторен търг ще се проведе след 7 дни,
като всички горецитирани срокове се удължават
също със 7 дни.
ІV. Възлага на кмета на Община Враца да
извърши всички последващи действия, свързани
с организацията и провеждането на търга, и да
сключи договор със спечелилия търга участник.
6109

Председател: М. Николова

ОБЩУНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 394
от 17 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гур
ково, одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) на подпорни стени на р.
Лазова на обект: „Подпорни стени на р. Лазова,
гр. Гурково“. Подпорна стена 2 преминава през
поземлени имоти с идентификатори 18157.5.643,
18157.90.522, 18157.90.707, 18157.90.792, 18157.187.90,
18157.187.91 и 18157.501.501 по КК на гр. Гурково.
Подпорна стена 3 преминава през поземлени
имоти с идентификатори 18157.5.643, 18157.90.511,
18157.90.523 и 18157.90.707 по КК на гр. Гурково.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.
6085

Председател: Ив. Димитрова

ОБЩИНА ДРЯНОВО
ЗАПОВЕД № 254
от 16 май 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 2 ЗУТ във връзка със
Заповед № 49 от 04.02.2011 г. по Решение № 554
от протокол № 50 от 27.01.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Дряново, и протокол № 3 от 05.05.2011 г.
на ЕСУТ при Община Дряново нареждам:
Одобрявам проект за частично изменение на
подробния устройствен план – план за регулация
на с. Маноя, за промяна на уличната регулация,
като улица с о.т. 166 и о.т. 167 да бъде изместена
по съществуващата улица в югозападна посока и
дворищнорегулационните линии на урегулираните
поземлени имоти в кв. 51 и кв. 52 откъм същата
улица да бъдат поставени по съществуващите
имотни граници. ПУП – ПР е неразделна част
тази заповед.
На основание чл. 130 ЗУТ заповедта за одо
бряване на подробния устройствен план да се
съобщи на заинтересованите лица. Заповедта
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може да бъде обжалвана съгласно чл. 215 ЗУТ в
14-дневен срок от датата на съобщаването є чрез
кмета на Община Дряново пред Административ
ния съд – Габрово, по реда на АПК.
Кмет: Ив. Николов
6466

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С
АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР
ГР. ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № ТУ-141
от 17 май 2011 г.
На основание чл. 99, ал. 1, т. 2 АПК поради
настъпване на допълнителни факти и обстоя
телства, относими към одобрения със Заповед
№ 363 от 13.12.2010 г. на областния управител
(ДВ, бр. 6 от 2011 г.) план на новообразуваните
имоти по § 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ в землището на
гр. Пещера, нареждам:
От мен ям п редишна Заповед № Т У-75 о т
14.03.2011 г. (ДВ, бр. 25 от 2011 г.), с която е допъл
нен диспозитивът на Заповед № 363 от 13.12.2010 г.
по отношение на ПИ № 012.123 в м. Узун Драгасия.
Жалби срещу заповедта могат да се подават
от заинтересованите лица чрез областния упра
вител пред Административния съд – Пазарджик,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“.
Областен управител: Д. Баксанов
6229

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
РЕШЕНИЕ № 490
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 2 и чл. 134,
ал. 1, т. 2 ЗУТ при условията на чл. 60 АПК
Общинският съвет – гр. Първомай, одобрява из
менение на парцеларен план на землището на с.
Караджалово, община Първомай, област Пловдив,
във връзка с реализацията на проект: „Рекон
струкция и електрификация на железопътната
линия Пловдив – Свиленград и оптимизиране на
трасето за скорост 160 км/ч – фаза ІІ“.
Председател: Д. Петков
6092
РЕШЕНИЕ № 508
от 29 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Първо
май, одобрява проект на ПУП – парцеларен план
за подземна кабелна линия 20 kV от съществуващ
ЖР стълб № 93/8 до нов БКТП за захранване
на ПИ № 000327, местност Дишлика лъпата,
землище с. Дълбок извор, община Първомай,
област Пловдив.
Председател: Д. Петков
6093
РЕШЕНИЕ № 510
от 29 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Първо
май, одобрява проект на ПУП – парцеларен план
за подземна кабелна линия 20 kV и МТП до ПИ
№ 40155006119 и № 40155006122 в землището на
с. Крушево, община Първомай, област Пловдив.
Председател: Д. Петков
6094
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14. – Българската народна банка на основа
ние чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа
на приетата от Управителния съвет на БНБ с
Решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,22 на сто считано от 1 юни 2011 г.
6713
8. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за търсене и проучване на подземни богатства във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона
за подземните богатства – метални полезни из
копаеми, в площ „Владимирово“, разположена
на територията на община Тополовград, област
Хасково, и община Гълъбово, област Стара Загора.
За информация – тел. 9263-331; 9263-158.
6671
9. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за търсене и проучване на подземни богатства във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за под
земните богатства – метални полезни изкопаеми,
в площ „Вировете“, разположена на територията
на община Трекляно, област Кюстендил. За ин
формация – тел. 9263-331; 9263-158.
6672
7. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, обявява конкурси за: професор по 05.02.08
Приложение на изчислителната техника в иконо
миката – един; доценти по: 05.02.06 Статистика и
демография – един; 05.02.10 Световно стопанство
и международни икономически отношения – един;
05.02.17 Планиране – един, всичките със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в академията, офис „Докторантура
и академично израстване“, тел. 66-362.
6494
12. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професор по
2.3. философия (немска класическа философия
и философия на новото време); доценти по: 3.1.
социология, антропология и науки за културата
(етнология – етнология на града) – един; 3.2.
психология (експериментална психология) – един;
главен асистент по 3.7. администрация и упра
вление (финансови аспекти на публичното уп
равление) – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в Ректората, стая 108, София 1504,
бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
6432
337. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за: Медицинския факултет за
доценти по: 03.01.18 ревматология, професионално
направление 7.1. Медицина – един; 03.01.53 социал
на медицина и организация на здравеопазването
и фармацията, професионално направление 7.1.
Медицина – един; 02.19.07 защита на население
то и народното стопанство в критични ситуации
(биохимична защита), професионално направле
ние 4.2. Химически науки – един; Техническия
колеж – Ямбол, за: доценти по: 02.21.07 автома
тизирани системи за обработка на информация
и управление, професионално направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика – един;
02.01.42 двигатели с вътрешно горене, професионал
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но направление 5.1. Машинно инженерство – един;
асистенти по: 02.21.04 компютърни системи, ком
плекси и мрежи, професионално направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика – един;
02.06.13 промишлена топлотехника, професионално
направление 5.4. Енергетика – един; Департамента
за информация и повишаване квалификацията
на учителите за доцент по 05.07.03 методика на
обучението по информатика и информационни
технологии, професионално направление 1.3. Педа
гогика на обучението по... – един, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: за МФ – във факултета, ул. Армейска
11, тел. 042/664-468, за ТК, Ямбол – в колежа, ул.
Граф Игнатиев 38, GSM 0889-339-914, за ДИПКУ – в
департамента, ул. Армейска 9, тел. 042/633-024.
6419

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание
чл. 218 ЗУТ обявява, че е постъпило оспорване от
Ангел Христов Бъчваров от Бургас, ж. к. Бр. Ми
ладинови, бл. 57, вх. 1, против Заповед № 2205 от
09.08.2010 г. на зам.-кмета на Община Бургас, с която
е одобрен ПУП – ПРЗ за имот № 244, м. Капчето,
землище Меден рудник, с идентификатор 07079.8.13
по КККР и кад. регистър. По оспорването е обра
зувано адм. дело № 2024/2010. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници в
производството в едномесечен срок от обнародва
нето на съобщението в „Държавен вестник“.
6675
Административният съд – Кърджали, на осно
вание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм.д. № 47/2011 по оспорване от Айше Шабан
Расим от Кърджали на Заповед № 865 от 3.08.2007 г.
на кмета на Община Кърджали, издадена на ос
нование чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. 3 и
чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, както и Решение № 14 от
протокол № 10 от 30.05.2007 г. на ЕСУТ (Експертен
съвет по устройство на територията) при Общи
на Кърджали, с която се одобрява изменение на
ПУП – ПЗ на УПИ XIX – за търговия и услуги,
УПИ I-720 и УПИ XVI-721, кв. 40 по плана на гр.
Кърджали. С изменението се предвижда частич
но увеличаване на предвиденото застрояване за
УПИ I-720 и УПИ XVI-721 – двуетажно застро
яване (пристройка към съществуващи жилищни
сгради), за УПИ XIX – едноетажно и двуетажно
застрояване при покриване на калканните стени
към съседните УПИ. В едномесечен срок от об
народване на съобщението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да бъдат конститу
ирани като ответници в съдебното производство,
като подадат заявление до Административния
съд – Кърджали, по номера на образуваното ад
министративно дело, което да съдържа: 1. трите
имета и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; 2. трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, зая
вен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; 4. номер на
делото; 5. акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; 7. подпис на заявителя. Към заяв
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лението да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заявителя като за
интересовано лице. Със заявлението е недопустимо
да се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
6446
Административният съд – Кърджали, на осно
вание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. дело № 46/2011 по оспорване от Айше Шабан
Расим от Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 55, вх.
В, ет. 8, ап. 66, на Заповед № 247 от 05.03.2007 г. на
кмета на Община Кърджали, с която се одобрява
изменението на ПУП – план за регулация за ПИ
№ 3145 в кв. 40 по плана на гр. Кърджали. В ед
номесечен срок от обнародването на събщението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да подадат заявление до Административния
съд – Кърджали, за да бъдат конституирани като
ответници в съдебното производство. Заявлението
следва да съдържа реквизитите, изброени в чл. 218,
ал. 4 ЗУТ, като към него се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя.
6491
Административният съд – Ловеч, на основа
ние чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Област
ния управител на област Ловеч срещу чл. 28 от
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на Община
Ловеч, приет с Решение № 728 по протокол № 51
от 28.04.2011 г. на Общинския съвет – гр. Ловеч,
по което е образувано адм. дело № 118/2011 по
описа на Административния съд – Ловеч, насро
чено за 21.06.2011 г. от 10,15 ч.
6441
Административният съд – Плевен, VI състав,
съобщава, че в съда е образувано адм.д. № 900/2010
с жалбоподател Симеон Илиев Митев от Плевен,
ул. Пирин 8, ет. 1, ап. 1, против Заповед № РД-122384 от 28.09.2010 г. на заместник-кмета на Община
Плевен, с която е одобрен план за регулация и
застрояване за урегулиран поземлен имот II-3647 в
кв. 366 по плана на Плевен на основание чл. 129,
ал. 2 ЗУТ във връзка с чл. 136, ал. 1 ЗУТ. Заинте
ресованите страни могат да бъдат конституирани
като ответници в производството пред съда в едно
месечен срок от деня на обнародването в „Държа
вен вестник“ на съобщението за оспорването чрез
подаване на заявления до съда, които съдържат
реквизитите по чл. 218, ал. 4 ЗУТ, с приложени
към него писмени доказателства, удостоверяващи
качеството им на заинтересовано лице.
6409
Административният съд – Плевен, VІ със
тав, съобщава, че в съда е образувано адм. дело
№ 391/2010 с жалбоподател Митко Стоянов Генков
от Белене, ул. България № 31А, против Заповед
№ 162 от 19.03.2010 г. на кмета на Община Белене, с
която е одобрен подробен устройствен план – план
за застрояване за урегулиран поземлен имот І в
кв. 163, между бл. 4/51 и бл. 5/51, „За допълващо
застрояване – 8 броя гаражи“. Заинтересованите
страни могат да бъдат конституирани като ответ
ници в производството пред съда в едномесечен
срок от деня на обнародването в „Държавен
вестник“ на съобщението за оспорването чрез
подаване на заявления до съда, които съдържат
реквизитите по чл. 218, ал. 4 ЗУТ, с приложени
към него писмени доказателства, удостоверяващи
качеството им на заинтересовано лице.
6445
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Административният съд – Пловдив, съобщава,
че е образувано адм. д. № 512/2011 по повод жалба
на Георги Петров Влахов от Пловдив, ул. Дружба
12, ет. 2, срещу Решение № 469, обективирано
в протокол № 33 от заседание на Общинския
съвет – гр. Пловдив, проведено на 16.12.2010 г., с
което е одобрен ПУП – план за регулация и за
строяване и схеми: водоснабдяване, канализация,
електрификация, газоснабдяване, телефонизация,
радио-, телевизионни сигнали и интернет, сборна
план-схема на техническата инфраструктура, вер
тикално планиране, транспортни комуникации,
санитарно-хигиенна обстановка, озеленяване и
отдих, и правилата, и нормативите за прилагане, на
кв. Смирненски IV, Пловдив, в граници: север – р.
Първенецка, регулационна граница на парк „Отдих
и култура“ – Пловдив, и регулационния план на
спортен комплекс „Отдих и култура“ – Пловдив,
до ул. Парк „Отдих и култура“; изток – северната
граница на ул. Парк „Отдих и култура“, ПИ 106,
113 и 114 по кадастралния план на кв. Смирнен
ски III, Пловдив, северната граница на Пещерско
шосе, западната регулационна граница на ж. к.
Христо Смирненски, ПИ 72 до жп линия Плов
див – София, юг – жп линия Пловдив – София,
запад – източната регулационна граница на кв.
Прослав, УПИ I-5 – комплексно жилищно стро
ителство, южните граници на ПИ 398 и 397 по
кадастралния план на кв. Христо Смирненски
III етап, продължението на ул. Елин Пелин до
Пещерско шосе, ПИ 038009, 038040, 038039, 038038,
433, 432, 037005, 037050, 037051, 037052, 037034,
037033, 037031, 037043, 037022 по КВС, землище
Пловдив-запад, по червените и сините линии,
надписи със син и червен цвят и корекции със
зелен и кафяв цвят за част регулация, червени
задължителни и ограничителни линии и матрици
със син цвят и корекции със зелен и виолетов
цвят за част застрояване и корекции със зелен
цвят на правилата и нормативите, в частта му по
отношение на УПИ І – 5100278 – за жилищно и
общ. обсл. застрояване, и УПИ ХХV – трафопост.
Всички заинтересовани по административния спор
лица могат да се конституират като ответници в
производството в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ на това съобщение
за оспорването. За целта заинтересованите лица
следва да подадат заявление до Административния
съд – Пловдив, което да съдържа: 1. трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; 2. трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, зая
вен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и
последния посочен в съответния регистър адрес на
управление и електронния му адрес; 4. номер на
делото; 5. акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; 7. подпис на заявителя. Към за
явлението се прилагат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо
да се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
Делото е насрочено за 19.09.2011 г. от 13,30 ч.
6493
Административният съд – Сливен, е образувал
адм. дело № 72/2011 на основание чл. 218, ал. 1
ЗУТ, като съобщава, че е постъпило оспорване
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от Кольо Йорданов Кондов и Богданка Тодорова
Кондова, на Заповед № РД-27-5 от 14.02.2011 г. на
кмета на община Котел, с което е одобрено изме
нение на ПУП с план за регулация и застрояване
за обхвата на УПИ ХІІІ-304, ХХ-303 и ХХІ-302 в
кв. 33 по плана на с. Медвен, община Котел, и
образуване на нов общински УПИ ХХІV, както
и отделяне на нови кв. 40 и 41, съгласно означе
нията и надписите на приложен към заповедта
проект, приет с Решение № 7 от протокол № 7 от
22.12.2010 г. на ОбЕСУТ при Община Котел. Заин
тересуваните лица могат да подадат заявление до
Административния съд – Сливен, в едномесечен
срок от деня на обнародването в „Държавен вест
ник“ на съобщението за оспорването, за да бъдат
конституирани като ответници в производството.
Заявлението трябва да съдържа трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който го
е издал; изявление, че заинтересуваното лице же
лае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо
да се правят искания за отмяна на ИАА, както и
за присъединяване към подадената жалба.
6480
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 212/2011 по описа на АССO, което ще бъде
разгледано в открито съдебно заседание на
04.07.2011 г. в 14 ч. и е с предмет на оспорва
не – Решение № 38 от 11.02.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Горна Малина, с което се приема
план-сметка за 2011 г. на разходите за услугите
от сметосъбирането, сметоизвозването и обез
вреждането на битовите отпадъци и поддържане
чистотата на териториите за обществено ползване,
както и се утвърждава размерът на такса битови
отпадъци за 2011 г. за населените места: Горна
Малина, Априлово, Белопопци, Долно Камар
ци, Байлово, Гайтанево, Горно Камарци, Долна
Малина, Макоцево, Негушево, Осойца, Саранци,
Стъргел и Чеканчево.
6492
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „Верос кон
стръкшън“ – ООД, в открито производство по
несъстоятелност по т. д. № 215/2011, да се явят
на 15.06.2011 г. в 15 ч. в Съдебната палата, зала
№ 5, във връзка с направени искания за отмяна
решенията на събранието на кредиторите, про
ведено на 23.02.2011 г.
6475
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „Верос кон
стръкшън“ – ООД, в открито производство по
несъстоятелност по т. д. № 372/2011, да се явят
на 22.06.2011 г. в 15,30 ч. в Съдебната палата, зала
№ 5, във връзка с направени искания за отмяна
решенията на събранието на кредиторите, про
ведено на 11.04.2011 г.
6476
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19504/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Пи
ерантони енд партнерс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Подуяне“,
бул. Ботевградско шосе, бл. 57, вх. А, ет. 2, с
предмет на дейност: производство и заснемане
на всякакъв вид фирми и филмови продукти,
програми, видеокасети, аудио-визуални матери
али в цялост, продуциране и организиране на
спектакли от всякакъв вид, покупко-продажба,
разпространение, издателство, отдаване под наем
и наемане на филми, заснети върху всякакви
видове носители, аудио-визуални материали и
документи, реализация на филми и програми в
цялост, както и получаване на права за копиране
на филми, всякаква друга визионна продукция,
рекламна и мениджмънтска дейност, управле
ние и реализация на други фирми, занимаващи
с дейност в кино, театралната и аудиовизионна
индустрия, покупко-продажба, отдаване и наема
не, управление на недвижими имоти, свързани с
киноиндустрията, покупко-продажба на права и
задължения, цесия, права върху ползване върху
киноиндустрията, рекламната и икономическата
дейност, сътрудничество в областите на киноин
дустрията с други фирми, подпомагане и развитие
на кинематографията, поръчителство, откриване
на филиали и клонове на дружеството в страната
и чужбина, представителство на чуждестранни и
местни юридически и физически лица, свързани с
киноиндустрията, външноикономическа дейност,
вкл. образуване и участие в задгранични дру
жества, вътрешно- и външнотърговска дейност,
рекламна, маркетингова и мениджмънтска дей
ност, туристическа дейност (след получаване на
съответни разрешителни и лицензии), транспортни
услуги, всякаква друга дейност, незабранена със
закон или други нормативен акт, при условие,
че ако се изисква регистрация, разрешение или
лиценз за извършване на някоя дейност, тази
дейност се осъществяван след получаване на
такава регистрация, разрешение или лиценз.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Джанфранко Пиерантони, който
управлява и представлява.
12165
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.І.2008 г. по ф. д. № 16026/2007 вписва промени
за „Фиорентина имобилиаре“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 35 дружествени дяла от Фабрицио
Чекарели на „РФ“ – ООД; дружеството продъл
жава дейността си като дружество с ограничена
отговорност „Фиорентина имобилиаре“ – ООД;
заличава като управител Фабрицио Чекарели;
вписва като съдружник „РФ“ – ООД, Италия,
вписва във фирм. рег. под № 113674/6.ІV.2007 г. гр.
Асти; вписва като управител Дедонатис Ренато;
вписва нов устав.
12166
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 20978/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Еврокон
султ – СЕЛ“ – ООД, със седалище и адрес на
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управление София, район „Оборище“, ул. Ра
ковски 88, ет. 1, с предмет на дейност: дейности
във връзка с подготовката, организацията и
управлението на проекти, съфинансирани със
средства от фондовете на Европейския съюз, ус
луги, пряко свързани с подготовката, оценката на
съответствието и/или изпълнението на проекта,
дейности по подготовка на прединвестиционни
проучвания, предпроектни проучвания и други
аналитични документи, свързани с подготовката
и/или изпълнението на проекта, дейности по
проектиране и подготовка на експертни анализи,
хидроложки и геоложки проучвания, дейности
по осигуряване публичност на проекти, дейности
по подготовка на документация по възлагане на
обществени поръчки, подготовка на планове и
друга техническа документация, консултантски
услуги. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5100 лв., със съдружници Любомира
Красимирова Бамбова, Елена Петрова Томова
и Благой Неделчев Стефанов и се управлява и
представлява от Любомира Красимирова Бамбова.
12167
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20676/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Бойко Лазаров 2001“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Кремиковци“,
кв. Враждебна, ул. 61 № 10, с предмет на дей
ност: транспортна дейност, строителна дейност,
търговска дейност в страната и чужбина, внос и
износ на стоки, материали и суровини, произ
водство на стоки, реекспорт, маркетинг, ремонтна
дейност, комисионна, спедиционна, складова и
лизингова дейност, търговско представителство и
посредничество, вътрешен и международен тури
зъм, почивно дело, откриване и експлоатация на
заведения за обществено хранене, хотели, мотели,
къмпинги, ресторантьорство и кафе-аперитив,
рекламна дейност, както и всякакви дейности и
услуги, позволени от чл. 1 ТЗ, и всякаква друга
стопанска дейност, незабранена със закон. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Бойко Симеонов Лазаров, който управлява и
представлява.
12168
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 12134/2007 вписва промени
за „Есприт – 07“ – ООД: вписва прехвърляне на
10 дружествени дяла от Христо Видинов Чаков
на Виктор Георгиев Георгиев; вписва прехвър
ляне на 10 дружествени дяла от Христо Видинов
Чаков на Цветелин Георгиев Георгиев; заличава
като съдружник Христо Видинов Чаков; съдруж
ници са Виктор Георгиев Георгиев и Цветелин
Георгиев Георгиев.
12169
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.І.2008 г. по ф. д. № 12641/93 вписва промени
за „Веди – София“ – ЕООД: вписва промяна в
адреса на управление – София, район „Красно
село“, ул. Георги Софийски 70, бл. 18А; вписва
промени в учредителния акт.
12170
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 5622/2003 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Алтун
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управле
ние София, район „Средец“, ул. Трапезица 4,
вх. 2, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, търговско представителство, посред
ничество и агентство в страната и в чужбина,
стопански т у ризъм, хотелиерство, ресторан
тьорство, транспортна и спедиторска дейност,
строителство и всички видове строителна дей
ност, търговско представителство на търговски
дружества, осъществяващи строителна дейност,
както и участие в обединения (консурциум и/
или холдинг) с такива дружества за изпълнение
на строителни проекти, производство и търговия
(вътрешна и външна) с медицинска апаратура и
спомагателни медицински уреди, консултантска
дейност и изпълнение на поръчки и проекти
от Северноатлантическия блок (НАТО), пред
видени за реализация от български търговски
дружества, всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Орхан Алтун,
Ферхат Куруджу, Джошкун Атак и Зеки Мерал
и се управлява и представлява от Орхан Алтун
и Ферхат Куруджу заедно и поотделно, като
Ферхат Куруджу самостоятелно не може да из
вършва действия, които задължават дружеството
в размер, по-голям от 5000 щ. д.
12171
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 629/2003 вписва промени за
„ВМВ консулт“ – ООД: вписва прехвърляне на 17
дружествени дяла от Димитър Генчев Димитров
на Мария Валериева Велева; вписва прехвърляне
на 17 дружествени дяла от Лиляна Николова
Кръстева на Владимир Валериев Велев; заличава
като съдружници Димитър Генчев Димитров и
Лиляна Николова Кръстева; вписва като съдруж
ник Владимир Валериев Велев; вписва промяна
в адреса на управление в София, район „Изгрев“,
ул. Апостол Карамитев 7; вписва промени в дру
жествения договор.
12172
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.I.2008 г.
по ф.д. № 10024/2003 вписва промени за „Прис
тисгруп – Водно строителство“ – АД: заличава
като член на съвета на директорите и зам.-пред
седател Емил Веселинов Пашев; заличава като
председател и член на съвета на директорите
Мартин Данаилов Тафров; вписва като член на
съвета на директорите и изпълнителен директор
Петко Ангелов Костов; вписва като председател
и член на съвета на директорите Красимир Ата
насов Атанасов; вписва като зам.-председател на
съвета на директорите Катя Цветанова Симеонова;
дружеството е със съвет на директорите в състав:
Ивайло Богданов Георгиев – изпълнителен дирек
тор, Михаил Стефанов Йозов, Катя Цветанова
Симеонова – зам.-председател, Петко Ангелов
Костов – изпълнителен директор, Красимир
Атанасов Атанасов – председател; дружеството
се управлява и представлява от изпълнителните
директори Ивайло Богданов Георгиев и Петко
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Ангелов Костов само заедно; вписва промени в
устава, приети на общо събрание на акционерите,
проведено на 12.XI.2007 г.
12173
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от
28.XI.2007 г. по ф.д. № 11004/2002 вписва промени
за „Ин Хаус БГ“ – ООД: вписва преместване на
седалището и адреса на управление от София,
район „Триадица“, бул. Витоша 44, ет. 3, ап. 6, във
Велико Търново, ул. Полтава 1; вписва промени
в дружествения договор.
12174
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.I.2008 г. по ф.д. № 5613/2002 вписва промени
за „Европрестиж констракшънс“ – ООД: вписва
прехвърляне на 19 дружествени дяла от Мехмет
Гюр на „Симекс“ – ЕООД; на 19 дружествени
дяла от Ибрахим Йозтюрк на „Симекс“ – ЕООД;
на 19 дружествени дяла от Явуз Адъгюзел; на 5
дружествени дяла от Фахри Ватансевер на „Си
мекс“ – ЕООД, и на 19 дружествени дяла от Исмет
Чаушоглу на „Симекс“ – ЕООД; заличава като
съдружници Явуз Адъгюзел, Исмет Чаушоглу,
Ибрахим Йозтюрк, Мехмет Гюр и Фахри Ватан
север; вписва като съдружник „Симекс“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 2096/90); заличава като управители
Явуз Адъгюзел и Ибрахим Йозтюрк; дружеството
ще се управлява и представлява от Илия Марков
Илиев; вписва промени в дружествения договор.
12175
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 8035/2001 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Технид’А“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Лозенец“, бул. Черни връх 67, с предмет
на дейност: издателска, външно- и вътрешнотър
говска, консултантска, мениджърска, посредни
ческа, комисионна, агентска, информационна,
производствена, инженерингова, транспортна,
строителна дейност, извършване на рекламна
дейност и маркетинг на стоки, услуги и техноло
гии, представителство на чуждестранни фирми в
страната и на български фирми в чужбина, сделки
с недвижими имоти, техническо проектиране, ин
женерни съвети и консултации, одиторска дейност
(след получаване на необходимите разрешения),
строително-ремонтни дейности, експлоатация
на електродобивни обекти и всякакъв друг вид
стопанска дейност в страната и в чужбина, не
забранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници
„Имотеп ентернасионал“, Франция, и Виктор
Емилов Михайлов и се управлява и представлява
от Виктор Емилов Михайлов.
12176
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 12194/2001 вписва про
мени за „Фидел“ – ООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от „Екотранзит“ Л.Л.С., на
„Екотранзит България“ – ЕООД; заличава като
съдружник „Екотранзит“ – Л.Л.С.; вписва като
съдру ж ник „Екотранзит Българи я“ – ЕООД;
вписва промени в дружествения договор.
12177
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 2933/2000 вписва промени
за „Амбулатория за групова практика за пър
вична медицинска помощ – „Хема – 18“ – ООД:
заличава като управители Кирил Дечков Сви
ленов и Юлияна Борисова Василева; вписва
като управители Селма Стефанова Ковачева
и Юлия Божкова Иванова; дружеството ще се
управлява от Делфина Нуниес Сарсоса, Селма
Стефанова Ковачева и Юлия Божкова Иванова
заедно и поотделно.
12178
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.XII.2007 г.
по ф.д. № 7841/2005 вписва промени за „Сани
та франчайзинг“ – АД: вписва увеличение на
капитала на дружеството от 50 000 лв. на 8 175
400 лв. чрез издаване на нови 81 254 обикновени
поименни акции с право на глас с номинална
стойност 100 лв. Капиталът е увеличен с непарична
вноска – вземане на стойност 8 125 400 съгласно
съдебно-техническа оценителна експертиза, при
ета с определение от 10.X.2007 г. на Софийския
градски съд, фирмено отделение – IV състав, по
дело № 484/2007; заличава като член на съвета на
директорите Огнян Чавдаров Йорданов; вписва
като член на съвета на директорите и изпълнителен
директор Красимир Начков Славчев, който ще
управлява и представлява дружеството; вписва
промени в устава, приети на общо събрание на
акционерите, проведено на 4.XII.2007 г.
12179
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 8166/2005 вписва про
мени за „Дилару“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Димитър Емилов
Сичанов на Велко Христов Милкин; заличава
като едноличен собственик и управител Дими
тър Емилов Сичанов; вписва като едноличен
собственик и управител Велко Христов Милкин;
дружеството се управлява и представлява от
Велко Христов Милкин.
12180
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.I.2008 г.
по ф.д. № 11734/2006 вписва промени за „Куубуус
риъл естейт енд девелопмент България“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 250 дружествени дяла от
„Куубуус риъл Имобилиен“ – АГ, на „Куубуус
Булгариен холдинг“ – ГМБХ; вписва прехвърляне
на 250 дружествени дяла от „Ермионе Бетайли
гунген“ – ГМБХ, на „Куубуус Булгариен холдинг“,
ГМБХ; заличава като съдружници „Куубуус риъл
Имобилиен“ – АГ, и „Ермионе бетайлигунген“,
ГМБХ; дружеството продължава дейността си
като еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Куубуус риъл естейт енд девелопмент
България“ – ЕООД; вписва като едноличен соб
ственик „Куубуус Булгариен холдинг“, ГМБХ,
Австрия, рег. по ф.д. № 302028i на търговския
регистър на Търговския съд – Виена; дружеството
се управлява и представлява от Едуард Маир и
Карл Хайнц Дитл заедно и поотделно; вписва
нов учредителен акт.
12181
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 8452/2006 вписва промени
за „Амита“ – ООД: вписва промяна в личните
данни на съдружника и управител Елия Каме
нова Каменова, които следва да се четат: „Елия
Каменова Аличкова“; вписва прехвърляне на 1
дружествен дял от Милка Димитрова Русева на
Александра Вукашинович; заличава като съ
дружник Милка Димитрова Русева; вписва като
съдружник и управител Александра Вукашинович;
дружеството се управлява и представлява от Елия
Каменова Аличкова и Александра Вукашинович
заедно и поотделно.
12182
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 7.I.2008 г.
по ф.д. № 5227/91 вписва промени за „Централна
кооперативна банка“ – АД: вписва промени в
устава, приети на извънредно общо събрание на
акционерите, проведено на 20.XII.2007 г.; заличава
като член на надзорния съвет Никола Александров
Дамянов; вписва като член на наздорния съвет
Иво Каменов Георгиев.
12183
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 25.I.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 22767/91 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „София“ – АД.
12184
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 28.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 16576/93 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2004 г. на „Булавто“ – ООД.
12185
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 28.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 16576/93 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Булавто“ – ООД.
12186
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 28.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 16576/93 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Булавто“ – ООД.
12187
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 16576/93 вписва промени
за „Булавто“ – ООД: вписва прехвърляне на 300
дружествени дяла от Григор Данаилов Гърлич
ков на Красимир Димитров Темелков; заличава
като съдружник Григор Данаилов Гърличков;
вписва промяна във фамилното име на съдруж
ника Светлана Костова Япракова, което става
„Светлана Костова Вранчева“; вписва промяна
в дружествения договор.
12188
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 6092/96 вписва промени
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за „ЕГ – 6“ – ООД: вписва прехвърляне на 2
дружествени дяла от Пламен Георгиев Стоилов
на Комни Костова Стоилова; заличава като съ
дружник Пламен Георгиев Стоилов; вписва като
съдружник Комни Костова Стоилова; вписва нов
дружествен договор.
12189
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 8261/96 вписва промени
за „Яки топ“ – ООД: вписва прехвърляне на 33
дружествени дяла от Венцислав Иванов Якимов
на Звезделин Еленчов Рангелов; заличава като
съдружник Венцислав Иванов Якимов; вписва
промяна на наименованието от „Яки топ“ – ООД,
на „Рангелов и Цветанов“ – ООД; вписва като
управител Звезделин Еленчов Рангелов; друже
ството се управлява и представлява от управи
телите Звезделин Еленчов Рангелов и Пламен
Емилов Цветанов заедно и поотделно; вписва
нов дружествен договор.
12190
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 27.VІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 14373/97 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Геоохрана“ – ЕООД.
12191
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ІХ.2007 г. по ф. д. № 14373/97 вписва проме
ни за „Геоохрана“ – ЕООД: вписва промяна в
наименованието на едноличния собственик на
капитала от „Геотехмин – СВС – консулт и ин
женеринг“ – ООД, на „Геотехмин“ – ООД; вписва
промени в учредителния акт.
12192
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 10763/99 вписва проме
ни за „Юнг Син – 99“ – ООД: вписва промяна в
адреса на управление – София, район „Надежда“,
ж. к. Свобода, бл. 23, вх. Г, ет. 4, ап. 66; вписва
промяна в личните данни на съдружниците Чи
Юнгсин и Джънг Ин; вписва промени в дружест
вения договор.
12193
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 21171/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„МГ Болкан Пропърти“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“,
ул. Цар Иван Шишман 8, с предмет на дейност:
търговия с недвижими имоти, управление на
активи, вътрешна търговия и външна търговия,
търговско представителство и посредничество
на български и чуждестранни лица, комисион
ни, спедиционни и превозни сделки, реклама
и информац ионни дейност и, консул тан тск и
услуги, всякаква друга дейност, незабранена от
законите. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала „Анкоа Ентърпрайсис Лимитед“ и се
управлява и представлява от управителя Мари
яна Галатариоту.
12194
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20708/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Сата софт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Младост“, ж. к. Младост 2, бл. 208, вх. 3,
ет. 6, ап. 43, с предмет на дейност: проектира
не, разработване и внедряване на компютърни
системи и мрежи, разпространение, търговия и
посредничество при продажбата на програмни
продукти и компютърна техника, консултации
и сервизни услуги в областта на информацион
ните технологии, търговско представителство и
посредничество, вътрешно- и външнотърговска
дейност (внос и износ), хотелиерство и ресто
рантьорство, туристически и екскурзоводски
услуги, проектиране, строителство и ремонт на
жилищни, вилни, спортни и селскостопански
обекти, куриерска, спедиторска и комисионна
дейност, търговия и производство на всякакви
промишлени, хранителни и селскостопански
стоки, откриване и експлоатация на заведения
за обществено хранене, магазини и галерии,
складова, лизингова, рекламна, информационна,
програмна, импресарска, издателска дейност,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Боян Николаев Манолов
и Сашо Радославов Антонов и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
12195
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19975/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Фед консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ул. Коста
Лулчев 10, с предмет на дейност: покупка на недви
жими имоти с цел препродажба, консултантска,
посредническа, туристическа, ресторантьорска,
хотелиерска, представителство на чуждестранни
фирми в страната и на български фирми в чуж
бина, маркетинг, проучване на пазара в страната
и чужбина, анализи и прогнози, внос и износ на
стоки, всякакъв друг вид дейност в страната и
чужбина, незабранена от законите. Дружество
то е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител
Феделе Никола, който управлява и представлява.
12196
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 294/2007 вписва промени за „Сандер
корект“ – ООД: заличава като съдружник и уп
равител Румяна Иванова Александрова; вписва
прехвърляне на 250 дружествени дяла от Румяна
Иванова Александрова на Александър Иванов
Александров; дружеството продължава дейността
си като еднолично дружество с ограничена от
говорност „Сандер корект“ – ЕООД; едноличен
собственик на капитала е Александър Иванов
Александров; вписва промяна на предмета на
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
търговия с недвижими имоти, производство, па
тентна, лизингова, научно-информационна, инже
нерингова, конструкторска, комисионна, складова
и спедиторска дейност, сделки с интелектуална
собственост, търговия, внос, износ и реекспорт,

БРОЙ 43

ДЪРЖАВЕН

представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица, арендоване и
преарендоване на земеделска земя, зърнопроиз
водство, овощарство, лозарство и всякакъв вид
незабранена със закон дейност; дружеството се
управлява и представлява от Александър Ива
нов Александров; вписва нов учредителен акт
на дружеството.
12197
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 20571/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лучиан трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ул. Андрей
Николов 4, бл. 254, вх. Г, ет. 2, ап. 57, с предмет
на дейност: покупка, производство, преработка
на стоки с цел продажба, внос и износ на сто
ки, извършване на сделки с недвижими имоти,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, маркетинг, лизинг, транспорт
на, спедиторска, комисионерска и посредническа
дейност, всички други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Петрика-Лучиан Паша,
който управлява и представлява.
12198
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 21186/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Хелан 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Панчарево“, с. Герман,
ул. Градина 15, с предмет на дейност: счетоводни
и консултантски услуги, таксиметрови услуги, ко
мисионни, спедиционни, превозни сделки и всяка
друга дейност, незабранена от законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Елена Георгиева Цветанова, която
управлява и представлява.
12199
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 8376/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Моника 03“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Банкя“, гр. Банкя,
ул. София 52А, с предмет на дейност: вътреш
но- и външнотърговска дейност, хотелиерство и
ресторантьорство, транспортна и спедиторска
дейност, рекламна и консултантска дейност,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Петя Георгиева Петкова, която упра
влява и представлява.
12200
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20970/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Сверус България
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, бул. Витоша 4, ет. 5, с
предмет на дейност: търговия на едро и на дреб

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 9

но, внос, износ, реекспорт, инженеринг, трансфер
на технологии и ноу-хау, лизинг, консултантска
дейност, покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, търговско
представителство, посредничество и комисионер
ство, строителна, конструктивна и транспортна
дейност, туристически, рекламна и информаци
онна дейност, всякакви други търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопре
делен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Елена Виталиевна Таранова и Александър Ви
талиевич Гудсон и се управлява и представлява
от Емилиос Хадживангели.
12201
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф. д. № 12870/92 вписва промени за „Алу
стайл“ – ООД: вписва прехвърляне на 5 дру
жествени дяла от Филип Костадинов Папазов
на Иржи Йосифов Хубенов; заличава като съд
ружник Филип Костадинов Папазов; вписва нов
дружествен договор.
12202
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 20623/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Асгард
07“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ж. к. Хаджи Димитър,
бл. 140, вх. В, ет. 5, ап. 63, с предмет на дейност:
строителство, вътрешно- и външнотърговска
дейност, реекспорт, търговско представител
ство на български и чуждестранни физически
и юридически лица, производство, изкупуване,
преработка, съхранение и реализация на сел
скостопанска продукция, промишлени стоки и
предмети на бита, всякаква друга незабранена
от закона дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мар
гарита Славчева Стоянова-Иванова и Венцислав
Захариев Благоев и се управлява и представлява
от Венцислав Захариев Благоев.
12203
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 19952/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Славиа“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
равление София, район „Красно село“, бул. Цар
Борис ІІІ № 128, с предмет на дейност: посредни
ческа дейност по наемане на работа в Република
България и в други държави (след получаване на
нормативноизискуемото удостоверение за регис
трация за извършване на посредническа дейност
по наемане на работа от Министерството на труда
и социалната политика), туроператорска дейност,
хотелиерски и туристически услуги, покупка на
стоки и всякакви други вещи с цел продажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
информационни, консултантски и рекламни услу
ги, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел отдаване под наем или
продажба, всякаква друга дейност, незабранена
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от нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Васил Цанков Тричков,
който управлява и представлява.
12204
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 20860/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Матеа 22“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ж. к.
Красно село, бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап. 25, с предмет
на дейност: вътрешна и външна търговия, произ
водство и търговия с промишлени, хранителни,
селскостопански, битови стоки, търговия на едро
и дребно с канцеларски материали, копирни услу
ги, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и чужбина, рекламна дейност, всички
други търговски дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Михаела Михайлова Мишева-Стоянова,
която управлява и представлява.
12205
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 20855/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Важор
строй“ – ООД, със седалище и адрес на упра
вление София, район „Триадица“, ж. к. Гоце
Делчев, ул. Луи Айер, бл. 253, вх. Г, ап. 87, с
предмет на дейност: покупка, строеж и обза
веждане на недвижими имоти с цел продажба,
покупка на стоки с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, производство и търговия
с дървени материали, комисионна, спедицион
на, складова, лизингова дейност на търговско
представителство и посредничество, превозна,
хотелиерска, туристическа, рекламна, информа
ционна, програма, импресарска или предоставяне
на услуги, сделки с интелектуална собственост,
производство на филми, видео- и звукозаписи,
други подобни дейности, издателска и печатарска
дейност, административноправни, икономически,
финансови, търговско-информационни услуги и
консултации, вътрешни и международни превози
по суша и вода, импорт-експорт и всички други
дейности, незабранени от закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Васко Димитров Стоилков и Георги
Иванов Петров и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
12206
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20753/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност с
„Ралица – строй“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Подуяне“, ж. к.
Сухата река 134, вх. Г, ет. 04, ап. 72, НАП – офис
Подуяне, с предмет на дейност: производство и
търговия на едро и дребно с промишлени, битови,
хранителни, нехранителни и селскостопански (от
растителен и животински произход, в пресен и
преработен вид) стоки, търговия със стоки за
потребление, вкл. алкохол и цигари, ресторан
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тьорство, кафетерия, хотелиерски и туристически
услуги, автосервизна и авторемонтна дейност,
ремонт на битова техника и транспортни услуги,
строителна и проектантска дейност, търговско
представителство и посредничество, консултации
относно покупка на недвижими имоти, агентство
на местни и чуждестранни физически и юридиче
ски лица у нас и чужбина, печатна и предпечатна
подготовка на всякаква литература, незабранена от
закона и всякаква друга дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. с едноличен собственик
на капитала и управител Рада Иванова Карпузова,
която управлява и представлява.
12207
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 18340/2007 вписва промени
за „Руди стар“ – ЕООД: заличава като управител
Димитринка Георгиева Алипиева; дружеството
се управлява и представлява от Румен Августов
Нейков; вписва нов учредителен акт.
12208
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19233/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Енетпулс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Люлин“, ж. к. Люлин 9, ул. Балатон 1,
с предмет на дейност: разработка и продажба
на програмни продукти, софтуерни продукти,
интернет програмни, интернет новини както
и закупуването, управлението, оценяването и
отчуждаването на участия в български и/или
чуждестранни дружества, търговско представи
телство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни дружества и институции, всички
други сделки и дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Лео Ноър, Саймън
Скаршолм и Виолета Велинова Рангелова и се
управлява и представлява от Виолета Велинова
Рангелова.
12209
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20655/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Солимар
Европа“ – ООД, със седалище и адрес на упра
вление София, район „Слатина“, ж.к. Яворов,
бл. 54, вх. Б, ет. 4, ап. АБ б2, с предмет на дей
ност: консултантски услуги в следните области:
туризъм, устойчиво развитие, управление на
проекти, опазване на околната среда, всякаква
друга дейност, незабранена от закона. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Милена Стефанова Николова и
„Солимар Интернешънъл Инк“ и се управлява
и представлява от Милена Стефанова Николова.
12210
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19881/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Шапира девелопмент“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Искър“,
ж.к. Дружба 1, бл. 13, вх. Б, ап. 40, с предмет на
дейност: търговия с недвижими имоти, управле
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ние и отдаване под наем на недвижими имоти,
строителство и ремонтна дейност, търговски ус
луги в страната и в чужбина, рекламна дейност,
друга търговска дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Йехиел Шапира, който го управлява
и представлява.
12211
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20329/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Саламандър – 8“ – ЕООД, със седалище и ад
рес на управение София, район „Надежда“, ж.к.
Надежда 2, ул. Екзарх Стефан 72, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, различни видове услуги на физиче
ски и юридически лица, производствена дейност,
туристическа дейност, търговска дейност, транс
порт и спедиторска дейност и услуги, търговско
представителство и посредничество, комисионна
дейност, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Кирил Цветанов Йорданов,
който го управлява и представлява.
12212
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18292/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Хил ис
тейт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Любен Каравелов 53,
с предмет на дейност: строителство, покупкопродажба и наем на строителни обекти, посред
ничество, търговско представителство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
всякаква друга, незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Христо Андреев Гюр
ковски, Кристиян Констатинов Василев, Евгени
Божидаров Йонов, Скот Джеймс Ричард Канинг,
Адриан Пол Сакстън, Деклан Джералд Патрик
Уайтблуум, Грегор Миш и Михаел Гарибалди
и се управлява и представлява от управителя
Цветелина Йорданова Занева.
12213
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 3235/2007 вписва промени
за „Студио Легале Сути – България“ – ЕООД:
вписва преместване на седалището и адреса на
управление София, район „Възраждане“, бул.
Христо Ботев 94, ет. 3, ап. 5; вписва промяна в
учредителния акт.
12214
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 16254/2007 вписва промени
за „Аветографик“ – ООД: вписва увеличение на
капитала на дружеството от 5000 лв. на 116 000 лв.;
капиталът е увеличен с непарична вноска – недви
жими имоти на стойност 111 341,50 лв. съгласно
съдебно-техническа оценителна експертиза, при
ета с определение от 19.XII.2007 г. на Софийския
градски съд, фирмено отделение – 3-ти състав, по
дело № 620/2007; вписва нов дружествен договор.
12215
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21224/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „ДГ
комерс – БМ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Голо бър
до 8, ет. 4, ап. 18, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотели
ерски, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, всякаква друга дейност, незабранена
от законодателството в страната. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с ед
ноличен собственик на капитала и управител
Георги Илиев Катранджиев, който го управлява
и представлява.
12216
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19284/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Мобайл“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, бул. Евлоги
Георгиев 59, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност:
покупко-продажба на всички разрешени стоки
от закона, внос, износ, рекламна и импресарска
дейност, включване на комисионни, импортни,
реекспортни и бартерни сделки, информационна
дейност, както и всички други дейности, раз
решени от закона и съгласно изискванията на
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Венко Кирилов Венков,
който го управлява и представлява.
12217
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16846/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Инф пропар
ти“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ж.к. Изток, ул. Фр. Жо
лио-Кюри 25, бл. 87, ап. 31, с предмет на дейност:
консултанска дейност, търговия с движими и
недвижими вещи и имоти, туризъм, реклама,
както и извършване на всякаква друга стопанска
дейност, забранена от законодателството. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Стефен Сиднеи Фиджералд и
Даниел Израел и се управлява и представлява
от Стефен Сиднеи Фиджералд.
12218
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 19834/2007 вписва промяна за „Агрогруп
77“ – ЕООД, във връзка с постановено реше
ние на Варненския окръжен съд за промяна на
седалището и адреса на управление от Варна,
Приморски парк, местност Ваялар 116, в Со
фия, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 606, вх. Е,
ет. 1, ап. 110.
12219
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
72. – „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително
дружество“ – ЕАД, София, на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за всеобхватния доход за годината, приключваща на 31.12.2010 г.
2010 г.
хил. лв.

2009 г.
хил. лв.

Приходи от управление на активи
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
Професионален пенсионен фонд
Печалби / (загуби) от финансови
активи, отчитани по справед
лива стойност в печалбата или
загубата
Финансови приходи
Други приходи
Общо приходи от дейността

5,816

4,993

679

922

544

493

7,039

6,408

389

381

ОБЩО АКТИВИ

7,621

5,448

Задължения към пер
сонала

67

109

100

Задължения към оси
гурителни посредници

192

141

131

Задължения към дос
тавчици

110

88

44

Задължения за данък
върху дохода

33

-

-

Задължения

Други задължения

3

29

Пенсионен резерв

6,854
(1,962)

Разходи за комисиони на осигу
рителни посредници

(483)

(345)

Разходи за външни усл у г и и
материали

(1,853)

(1,884)

Разходи за амортизации

(173)

(207)

Други разходи за дейността

(206)

Оперативна печалба
Разходи за данъци

Общо пасиви

46

159

263

448

497

538

2

1

1

2

1

1

450

498

539

Собствен капитал
11,600

11,600

11,600

Резерв за гарантиране
на минимална доход
ност

3,169

2,431

1,666

Други капиталови ре
зерви

270

200

132

(148)

2,693

2,308

Непокрита загуба

(7,846)

(9,254)

(8,805)

(192)

(162)

Текуща печалба

2,501

2,146

316

9,694

7,123

4,909

10,144

7,621

5,448

2,501

2,146

Друг всеобхватен доход, нетно
от данъци

-

-

Общо всеобхватен доход за го
дината, нетно от данъци

2,501

2,146

Основен капитал

ОБЩО П АС И ВИ И
СОБС Т ВЕН К А П И
ТАЛ

Отчет за паричните потоци за годината,
приключваща на 31.12.2010 г.

Отчет за финансовото състояние
към 31.12.2010 г.
2010 г.
хил. лв.

2009 г.
хил. лв.

2010 г.
хил. лв.

2008 г.
хил. лв.

Активи
Парични средства и
парични еквиваленти

4,472

2,613

714

Финансови активи, от
читани по справедлива
стойност в печалбата
или загубата

4,191

3,635

3,295

Вземания от пенсион
ни фондове
Други активи

Нетно получени такси от пенси
онните фондове

6,814

6,317

Платени трудови възнаграждения
и осигуровки

(2,002)

(1,808)

Платени комисиони на осигури
телни посредници

(432)

(341)

Плащания към доставчици

(2,104)

(1,763)

(4,213)

(2,788)

3,861

2,561

239

277

(2)

-

Платени косвени данъци

(90)

(111)

Други парични потоци от основ
ната дейност

(15)

(1)

824

597

506

76

84

78

Продажба на финансови активи

19

Машини, съоръжения
и оборудване

539

Нематериални активи

23

178

340

Постъпления от лихви
Операции с чуждестранна валута

487
27

447
68

2009 г.
хил. лв.

Парични потоци от оперативна
дейност

Придобиване на финансови ак
тиви

О т с р очен и да н ъч н и
активи

2008 г.
хил. лв.

10,144

Специа лизи рани ре
зерви

(2,083)

2009 г.
хил. лв.

Пасиви и собствен
капитал

36

Въ зна г ра ж ден и я и с оц иа л н и
осигуровки

Печалба за годината

2010 г.
хил. лв.

60
7,491

БРОЙ 43

БРОЙ 43

ДЪРЖАВЕН
2010 г.
хил. лв.

Нетни парични потоци от опера
тивна дейност

1

2009 г.
хил. лв.

2,056

2,343

-

9

Покупка на имоти, машини и
съоръжения

(197)

(453)

Нетни парични потоци, използ
вани в инвестиционната дейност

(197)

(444)

Парични потоци от финансова
дейност
Нетни парични потоци от финан
сова дейност

-

-

-

-

Нетно увеличение на парични
те средства и паричните екви
валенти

1,859

1,899

Пари чни средст ва и пари чни
еквиваленти на 1 януари

2,613

714

Пари чни средст ва и пари чни
еквиваленти на 31 декември

4,472

2,613

Отчет за промените в собствения капитал за
годината, приключваща на 31.12.2010 г.

1
На 1 януари
2009 г.

2

3

2

3

4

5

6

-

-

-

68

68

11,600

(7,108)

2,431

200

7,123

Печалба
за пери
ода

-

2,501

-

-

2,501

Друг все
обхватен
доход,
нетно от
данъци

-

-

-

-

-

Общо
всеоб
хватен
доход,
нетно от
данъци

-

2,501

-

-

2,501

Увели
чение на
резерва
за гаран
тиране на
минимал
на доход
ност

-

(738)

738

-

-

Плащане
на база
акции

-

-

-

70

70

На 31
декември
2010 г.

11,600

(5,345)

3,169

270

9,694

на база
На 31

Пост ъплени я от прода жба на
имоти, машини и съоръжения

Натру
пани
загуби
от дей
ността,
хил. лв.

Плащане

С Т Р. 1 2 3

акции

Парични потоци от инвестиционна
дейност

Осно
вен ка
питал,
хил.
лв.

ВЕСТНИК

Резерв
Други
за га
капи
ранти
талови
ране на резер
мини
ви,
мална хил. лв.
доход
ност,
хил. лв.
4

5

Общо
собст
вен
капи
тал,
хил.
лв.

6

11,600

(8,489)

1,166

132

4,909

Печалба
за пери
ода

-

2,146

-

-

2,146

Друг все
обхватен
доход,
нетно от
данъци

-

-

-

-

-

Общо
всеобхватен
доход,
нетно от
данъци

-

2,146

-

-

2,146

Увели
чение на
резерва
за гаран
тиране
на ми
нимална
доходност

-

декември
2009 г.

Съставител:
Гл. изпълнителен директор:
Ир. Иванова
Н. Стойков
6487
72а. – „Ай Ен Джи Доброволен пенсионен
фонд“ на основание чл. 189 от Кодекса за соци
ално осигуряване обнародва:
Нетни активи на разположение на осигурените
лица за годината, приключваща на 31 декември
2010 г.
2010 г.
хил. лв.

2009 г.
хил. лв.

2008 г.
хил. лв.

Активи

(765)

765

-

-

Парични средства
и парични еквива
ленти

1,606

451

1,547

Деривативни фи
н а нс ови и нс т ру 
менти

-

-

766

Взема н и я по де
позити

8,280

10,434

5,246

С Т Р.

124

ДЪРЖАВЕН
2010 г.
хил. лв.

2009 г.
хил. лв.

2008 г.
хил. лв.

-

-

1

Инвестиции, от
читани по спра
ведлива стойност
в печалбата или
загубата:

53,018

47,728

43,503

Ценни книжа, издадени или гаран
тирани от държа
вата

3,918

Чуждестранни цен
ни книжа

26,571

27,125

24,538

Акции и дялове в
колективни инвес
тиционни схеми

20,533

15,922

7,995

Други вземания

Общински обли
гации

2,716

7,651

1,240

1,228

-

Ипотечни облига
ции

407

401

2,954

Корпоративни об
лигации

349

336

365

62,904

58,613

51,063

Деривативни фи
нансови инстру
менти

3

221

60

Задължения към
управляващото
дружество

146

2010 г.
хил. лв.
Приходи от дивиденти

2009 г.
хил. лв.

293

319

Нетни печалби/(загуби)
от сделки с чуждестранна
валута

18

36

Други финансови разходи

(35)

(13)

3,179

5,586

Вноски за осигурени лица
по сключени договори

8,257

8,937

Пол у чени средст ва за
осигурени лица, прехвър
лени от други пенсионни
фондове

228

577

8,485

9,514

11,664

15,100

Изплатени средства на
осигурени лица и пен
сионери

(5,445)

(6,741)

Средства на осигурени
лица, преминали в
други пенсионни фондове

(1,050)

(58)

Удръжки и такси от оси
гурителни вноски за уп
равляващото дружество

(679)

(922)

Други намаления

(25)

(16)

Общо намаления

(7,199)

(7,737)

В началото на годината

58,277

50,914

В края на годината

62,742

58,277

Осигурителни вноски

Общо увеличения

94

58

Нетни активи

Други задължения

13

21

31

162

336

149

62,742

58,277

50,914

Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица за годината,
приключваща на 31.12.2010 г.
2010 г.
хил. лв.

2009 г.
хил. лв.

УВЕЛИЧЕНИЯ
Нетни финансови приходи/
(разходи) от управление на
финансови активи:
Нетни приходи /(разхо
ди) от оценка на финан
сови активи

1,049

Нетни приходи от сделки
с финансови активи

57

Приходи от лихви

БРОЙ 43

НАМАЛЕНИЯ

Пасиви

Нетни активи на
разположение на
осигурените лица

ВЕСТНИК

1,797

2,729

10
2,505

Отчет за паричните потоци за годината,
приключваща на 31 декември 2010 г.
2010 г.
хил. лв.

2009 г.
хил. лв.

Парични потоци от оперативна дейност
Нетна сума на получени
вноски за осигурени
лица по ск лючени до
говори

2,827

2,203

Изплатени средства на
осигурени лица

(15)

(17)

Средства на осигурени
лица, прехвърлени от/(на)
други пенсионни фондове

(822)

519

Платени такси на упра
вляващото дружество

(627)

(886)

Получени лихви

2,373

2,356

284

314

Получени дивиденти

БРОЙ 43

ДЪРЖАВЕН
2010 г.
хил. лв.

С Т Р. 1 2 5
2010 г.
хил. лв.

2009 г.
хил. лв.

При доби т и фи на нсови
активи

(2,848)

Други изходящи парични
потоци

(17)

(16)

Нетни парични потоци
от/(използвани в) опера
тивна дейност

1,155

(1,096)

Парични средства и па
рични еквиваленти на
1 януари

451

1,547

Парични средства и па
рични еквиваленти на 31
декември

1,606

(5,569)

2009 г.
хил. лв.

2008 г.
хил. лв.

30,432

25,802

20,954

1

96

23

55

41

42

1

1

-

57

138

65

30,375

25,664

20,889

Пасиви

451

Съставител:
Гл. изпълнителен директор:
Ир. Иванова
Н. Стойков
6488
72б. – „Ай Ен Джи Професионален пенсионен
фонд“ на основание чл. 189 от Кодекса за соци
ално осигуряване обнародва:
Нетни активи на разположение на осигурените
лица за годината, приключваща на 31
декември 2010 г.
2010 г.
хил. лв.

2009 г.
хил. лв.

2008 г.
хил. лв.

Активи
Парични средства
и парични
еквиваленти
Деривативни
финансови
инструменти
Вземания по
депозити
Инвестиции,
отчитани по
справедлива
стойност в
печалбата или
загубата:
Ценни книжа,
издадени или
гарантирани от
държавата
Чуждестранни
корпоративни и
държавни ценни
книжа
Акции и дялове
в колективни
инвестиционни
схеми
Общински
облигации
Ипотечни
облигации
Корпоративни
облигации

ВЕСТНИК

6,767

1,309

1,536

-

-

292

-

4,082

1,897

23,665

1,579

20,411

887

17,229

3,226

12,118

11,918

10,038

9,293

6,942

2,970

413

409

-

163

160

892

99

95

103

Деривативни
финансови
инструменти
Задължения към
управляващото
дружество
Други задължения
Нетни активи на
разположение на
осигурените лица

Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица за годината,
приключваща на 31.12.2010 г.
2010 г.
хил. лв.

2009 г.
хил. лв.

610

1,053

24

(15)

Приходи от лихви

789

1,068

Приходи от дивиденти
Нетни печалби / (загуби) от
сделки с чуждестранна валута

126

108

7

64

(16)

(7)

1,540

2,271

4,997

4,947

2,113

1,271

7,110

6,218

8,650

8,489

(179)

(98)

(952)

(676)

(2,260)

(2,447)

(544)

(493)

УВЕЛИЧЕНИЯ
Нетни финансови приходи/
(разходи) от управление на
финансови активи:
Нетни приходи / (разходи) от
оценка на финансови активи
Нетни приходи от сделки с
финансови активи

Други финансови разходи

Осигурителни вноски:
Вноски за осигурени лица по
сключени договори
Получени средства за оси
г у рени лица, прех върлени
от други пенсионни фондове

Общо увеличения
НАМАЛЕНИЯ
Изплатени средства на осигу
рени лица и пенсионери
Върнати средства на Нацио
налния осигурителен инсти
тут за осигурени лица
Средства на осигурени лица,
преминали в други пенсионни
фондове
Удръжки и такси от осигури
телни вноски за управлява
щото дружество
Прехвърлени средства в дър
жавния бюджет
Други разходи
Общо намаления

(1)

-

(3)

-

(3,939)

(3,714)

С Т Р.

126

ДЪРЖАВЕН
2010 г.
хил. лв.

2009 г.
хил. лв.

Нетни активи
25,664
30,375

В началото на годината
В края на годината

20,889
25,664

Отчет за паричните потоци за годината,
приключваща на 31 декември 2010 г.

2010 г.
хил. лв.

2009 г.
хил. лв.

Парични потоци от
оперативна дейност
Нетна сума на
получени вноски за
осигурени лица по
сключени договори
4,997
4,849
Плащания, свързани
с осигурени лица и
пенсионери
(1,131)
(98)
Средства на осигурени
лица, прехвърлени от/
на други пенсионни
фондове
(147)
(1,852)
Платени такси на
управляващото
дружество
(530)
(494)
Получени лихви и
дивиденти
1,108
1,176
Придобити финансови
активи
1,165
(3,808)
Други парични
потоци
(4)
Нетни парични
потоци от/
(използвани в)
оперативна дейност
5,458
(227)
Парични средства и
парични
еквиваленти на 1
януари
1,309
1,536
Парични средства и
парични
еквиваленти на 31
декември
6,767
1,309
Съставител:
Главен изпълнителен директор:
Ир. Иванова
Н. Стойков
6489
72в. – „Ай Ен Джи Универсален пенсионен
фонд“ на основание чл. 189 от Кодекса за соци
ално осигуряване обнародва:
Нетни активи на разположение на осигурените лица
за годината, приключваща на 31 декември 2010 г.
Бележки
Активи
Парични
средства
и парични
еквиваленти
Деривативни
финансови
инструменти

5

2010 г.
хил. лв.

ВЕСТНИК

2009 г.
хил. лв.

2008 г.
хил. лв.

15,534

10,890

10,966

-

-

1,734

БРОЙ 43
Бележки

Вземания по
депозити
Инвестиции,
отчитани по
справедлива
стойност в
печалбата или
загубата:
Ценни книжа,
издадени или
гарантирани от
държавата
Чуждестранни
корпоративни и
държавни ценни
книжа
Акции и дялове
в колективни
инвестиционни
схеми
Общински
облигации
Ипотечни
облигации
Корпоративни
облигации
Пасиви
Деривативни
финансови
инструменти
Задължения към
управляващото
дружество
Други
задължения

2010 г.
хил. лв.

2009 г.
хил. лв.

2008 г.
хил. лв.

6

45,865

37,040

13,811

7

225,769

170,803

119,819

7.1

20,128

8,227

25,896

7.2

123,328

106,816

71,640

7.3

77,248

50,765

16,855

7.4

3,514

3,480

-

7.5

1,018

1,002

4,871

533

513

557

287,168

218,733

146,330

8

14

780

137

4.2

623

462

406

7.6

Нетни
активи на
разположение
на осигурените
лица

6

9

7

643

1,251

550

286,525

217,482

145,780

Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица за годината,
приключваща на 31.12.2010 г.
2010 г.
хил. лв.

2009 г.
хил. лв.

УВЕЛИЧЕНИЯ
Нетни финансови приходи/(разходи) от управление на финансови
активи:
Не т н и п ри ход и/( ра зход и) о т
оценка на финансови активи
Нетни приходи от сделки с фи
нансови активи
Приходи от лихви

4,641

7,626

260

(79)

7,012

8,068

Приходи от дивиденти

1,037

699

Нетни печалби/(загуби) от сдел
ки с чуждестранна валута
Други финансови разходи

(274)

96

(137)

(52)

БРОЙ 43

ДЪРЖАВЕН
2010 г.
хил. лв.

2009 г.
хил. лв.

12,539

16,358

62,124

60,724

9,774

4,706

71,898

65,430

84,437

81,788

Осигурителни вноски:
Вноски за осигурени лица по
сключени договори
Получени средства за осигуре
ни лица, прехвърлени от други
пенсионни фондове
Общо увеличения
НАМАЛЕНИЯ
Изплатени пенсии

(173)

(84)

(9,396)

(5,008)

(5,816)

(4,993)

(1)

(1)

(8)

-

(15,394)

(10,086)

Нетни активи
В началото на годината

217,482

145,780

В края на годината

286,525

217,482

Средства на осигурени лица,
преминали в други пенсионни
фондове
Удръжки и такси от осигури
телни вноски за управляващото
дружество
Прехвърлени средства към пен
сионен резерв
Други
Общо намаления

Отчет за паричните потоци за годината,
приключваща на 31 декември 2010 г.
2010 г.
хил. лв.
Парични потоци от оперативна
дейност
Нетна сума на получени вноски
за осигурени
лица по сключени договори
Изплатени средства на осигурени
лица
Средства на осигурени лица,
прехвърлени от/(на) други
пенсионни фондове
Платени такси на управляващото
дружество
Получени лихви
Получени дивиденти
Придобити финансови активи
Преведени средства за
пенсионен резерв
Други
Нетни парични потоци от/
(използвани в) оперативна
дейност
Парични средства и парични
еквиваленти на 1 януари
Парични средства и парични
еквиваленти на 31 декември

Съставител:
Ир. Иванова
6490

2009 г.
хил. лв.

62,124

60,724

(173)

(84)

378

(302)

(5,655)

(4,937)

8,181

7,288

997

682

(61,199)

(63,446)

(1)

(1)

(8)

-

4,644

(76)

10,890

10,966

15,534

10,890

Главен изпълнителен директор:
Н. Стойков
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10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 8.07.2011 г. в 10 ч. на адрес: София, ул. Дамян
Груев 15, ет. 1, ап. 1, при следния дневен ред: 1.
промяна на наименованието на сдружението на
„Българска асоциация на пострадали при ката
строфи“; 2. приемане на решение за събиране на
годишен членски внос от всеки един от пълно
правните и асоциирани членове на сдружението
в размер, определяем с решение на управителния
съвет на сдружението; 3. приемане на изменения
и допълнения на устава на сдружението. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват
лично или чрез упълномощени представители.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред при спаз
ване изискванията на закона.
6174
18. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Бъдеще за Вас“,
Брацигово, на основание ч л. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 24, ал. 3 от устава кани всички свои членове
на общо събрание на 15.07.2011 г. в 17,30 ч. в
гр. Брацигово, хотел „Стромон“ – конферентна
зала, при следния дневен ред: 1. преразглеждане
дейността на сдружението и представяне на нова
насока за развитието му; 2. избор и освобож
даване на членове на управителния съвет; 3.
прием и изключване на членове на сдружени
ето. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 1 от устава събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на членовете.
6388
28. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Настоятелство към ЦДГ 20 –
Златно ключе“ – Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.07.2011 г.
в 16 ч. в Бургас, ул. Сливница 86, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на председателя
и членовете на управителния съвет на сдруже
нието и избор на нов председател и нов упра
вителен съвет; 2. освобождаване на членове на
сдружението и приемане на нови; 3. изменение
на устава на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6452
20. – Управителният съвет на спортен клуб
„Академика – 2002“, Велико Търново, ул. Теодо
сий Търновски 2, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
Педагогически факултет, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и решение на УС от 16.05.2011 г. свиква
общо събрание на 20.07.2011 г. в 17 ч. в сградата
на корпус 5 на университета, зала 102, при след
ния дневен ред: 1. промени в устава на клуба; 2.
освобождаване като член на УС на г-жа Иванка
Петрова Вачкова поради конфликт на интереси;
3. избор на нов управителен и контролен съвет; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6222
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10. – Управителният съвет на сдружение
„Футболен клуб Пирин“, гр. Гоце Делчев, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
годишно събрание на членовете на 20.07.2011 г.
в 17 ч. в гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна 2,
залата на Общинския съвет – гр. Гоце Делчев, при
следния дневен ред: 1. отчет за работата на клуба
през сезон 2010 г. – 2011 г.; 2. избор на ръководни
органи. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите за събранието са на разположение
на членовете на сдружението в канцеларията в
градския стадион в гр. Гоце Делчев всеки работен
ден от 10 до 16 ч.
6389
4. – Уп ра ви те л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Ловно-рибарско дружество Котел“, Котел, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 8.07.2011 г. в 10 ч. в сградата на читалище
„Съгласие Нап ред ък“ – Котел, п ри следни я
дневен ред: 1. отчет за дейността и финансово
то състояние на ЛРД – Котел, през 2010 г.; 2.
доклад на контролно-ревизионната комисия; 3.
приемане на проектомероприятия за 2011 г.; 4.
утвърждаване на бюджет и щат на сдружението
за 2011 г.; 5. утвърждаване размера на членския
внос за 2011 г.; 6. промяна и избор на ново ръ
ководство; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място по
обявения ред.
6434
Ангел Иванов Иванов – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Инициативен комитет
„Света Тройца“, с. Каменец, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 23.07.2011 г.
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в 10 ч. в с. Каменец, община Пордим, област
Плевен, в сградата на кметството – Клуб на пен
сионера, при следния дневен ред: 1. разглеждане
и приемане на отчета за годишното приключване
за 2010 г.; 2. разглеждане и приемане на отчета
при прекратяване на дейността на ликвидатора;
3. освобождаване на ликвидатора от отговорност.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. при
същия дневен ред. Членовете на сдружението
могат да се запознаят с писмените материали по
дневния ред от 15.06.2011 г. до 15.07.2011 г. всеки
работен ден от 15 до 17 ч. в кметството на с.
Каменец при Детелина Маринова – член на УС.
6218
10. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Грамаде“, с. Скравена, Софийска
област, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно отчетно общо събрание на
дружеството на 30.07.2011 г. в 18 ч. в салона на
хижа „Койна и Никола Мукански“ – с. Скравена,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. отчет на контролния съвет за дейността му
през 2010 г.; 3. приемане на план за работата
на дружеството през 2011 г.; 4. освобождаване
от отговорност на членовете на управителния
съвет и на членовете на контролния съвет; 5.
освобождаване от длъжност на председателя и
членовете на управителния съвет и на членовете
на контролния съвет; 6. избор на нов управителен
съвет, нов председател на управителния съвет
и нов контролен съвет; 7. приемане на промени
в устава на дружеството съгласно ЗЮЛНЦ; 8.
избор на делегати за общото събрание на Ту
ристическия съюз; 9. разни.
6217

Съгласно Заповед № 050-05-136 от 6.VIII.2010 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2010 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2011 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 обяв
ления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
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